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KOMPONENT OCH STANDARD.
Ett system som passar varje bil, smak
och plånbok.
Det ör inte bara prestanda och be·
kvömlighet som ör böttre ön n&gonsinPioneers urval ov bilstereo hor aldrig
tidigare varit mer omfattande eller
sofistikerat.
l dog finns ett Pioneer bilstereosystem
som bokstavligen passar vo~e smak, bil
och plånbok. För att underlätta ditt vol
finns en kort beskrivning ov varje kotega·
ri i denna inledning.
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CENTRA TE Bilstereo Komponenter.
CENTRATE komponentserie för bil ut·
gör eliten i Pioneers bilstereo-sorti ment.
l varje CENTRAlE system ör allo display·
er och kontroller centralt placerade p& en
frontpanel i DIN -formot på huvudenheten, vilket möjliggör enkel installation i de
flesta bilmodeller som rullor pö europeis·
ko vägar.
Senaste tillskottet till CENTRATE-serien ör CDX-M 100, 6-skivors Multiplay
CD-skiwäxlore för bil och dess tvö
kompatibla kontrollenheter : KEX-M7008
radio/kossettdäck och DEX-M300 radio/
förförstärka re.

Kassoff FlJrsJ/Jrkore

Högeffekt kassett/tunerkombinationer med lågnivåutgång.

KOMPONENT.
l Pioneers komponentstereosortiment
för bil, finner du de allra senaste och
teknologiskt mest sofistikerade bilstereosystem som finns pö marknaden. Endera
under kategorin CENTRATE komponen ter, ellerSEPARATA komponenter för bil.

STANDARD.
Stondord betyder att tuner, kossettspelare och förstärkare (eller kossettspelare och förstärkare) allo kombineras till
en en do enhet, vilket förenklor montering-

Andra «toppmodel ler• av CENTRATE komponentsystem ör KEX-900 kossettdöck/equolizer och DEX-77 CD-spe·
lo re. Båda ör kompatibla med radiodelen
GEX-T5, för undangömt montog e.

Denna kategori kassett/tunerkombination hor inbyggd förstärkare med 2 x
20 W högeffekt, avancerad tu ner och
kossettdel med DIN-Iögnivöutgöngens allo utbyggnodsmöjligheter.

···-·"------~

Separata Bilstereo Komponenter.
Pioneer kon ocksö erbjuda en serie
separata bilstereo-komponenter, frön
kossettdäck till radiodelar til l CD-spelare,
vilket skopor oändliga utbyggnodsmöjligheter för att tillgodose di no behov när
det göller ljud i bil.
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Högeffekt kassettltunerkombinationer.
Denna kategori omfattar en serie in·
tegrerode 2 x 20 W högeffekt kassett/
tunerkombinotioner med enkel montering
för den som vill ho hög effekt men inte
behöver olla finesserna hos ett avoncerat
system.

Kassett/tunerkombinationer-och kas·
settspelare.
Detta ör standardopporaler pö 2 x
8,5 W som ger bra prestanda med enkel
montering till ett rimligt pris. Apparaterna
varieror från Pll-digitol tuner/kassettkombinationer till enkla kassettspelare,
för att passa alla behov och plönböcker.
V ill mon senare ho högre effekt kan
man genom högeffektadaptern AD-GM2
koppla till en boaster eller komponentförstärkare.
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FUNKTIONER OCH SYMBOLER.
l Pioneers bilstereosortiment finns o llt
från enkl a kossettspelare till marknadens
mest sofistikerade ljudanläggningar för
b;J : CentratesystemeJ.
Naturligtvis är utbudet ov bekväma
användba ra egenskaper lika stort.
N är du sko Il völjo din idealk o mbination ör det till stor hjälp om du fö rstår hur
de olika funktionemo arbetar o ch vilken
nytta du hor ov dem.

ocn

TUNERDELEN.

D

PNS (Pu /se Noise Suppressar).
PNS minskar irriterande stotisko störningar pö FM-bandet
från tändsystemet m m som los upp av bilonlenncn. PNS ör standord i olla ARC apparater.

@JSlTJ!'t a;Jo.
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En mollagorteknik för FM som
ger hög könslighet och god
•
moHogning genom att outomohskt behandla radiosignalen efterdess styrka.

ARC VFM.
Avancerad ARC-FM-mollogore
som yfferligore förböllror de
•
· godo egenskaperna hos ARC m
i områden med kraftiga och många starka
stotioner som, ligger nära varandra.

4

~~ med~~ D~;;:?'och

OOLBY•&oe
,.Oolby' C. Det
sofistikerade
Dolby CforbättrorS/Nmeron 15dB.

Full/ogikkontro/1.
Ett system som gör det möjligt
att styra kosselldöckel med fjäderlätta touch-kontroller.

Music Search.
Söker ovtomotiskt upp bärjon
på nöslo melodi vid snobbspolning framåt, eller bärjon på den
melodi man lyssno r till vid snobbspolning
bakåt.
.
•

=
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LAgni våutgång.

P6 ulvoldo l<ombinotionsmodollcr finns lågnivåutgång med
DIN-kontakt. Till den kon mon
on sluta for\ltukore och ond ro tillbehör för ott
f6 ett \y~tom

Bos/diskant.
Soporo to tonkontroller så att
bos och diskont kon höjas eller
\bnkos ind,viducl lt.

Loudness.
Spelar upp som mo sid o av en
kossett sedan den återspalots.

Kvarts-PLL-syntest uner.

ARC mFM.

lfm~-R fl8~t.ti:f:~CJIJ~f.·
~er
fyfeta/1!70p.S bandtypsväiJare.

Auto-replay .

Ett automatiskt förvalssystem
som sveper över våglängdsområdet, sorterar ut de sex storkosie och bästa stationerna och sedan logror
dem i förvolsminnet, i ordning efter deras
styrka.

D

Ett brusreduceringssystem som
minskor del irriterande bandbruset och förböttror $ignolbrusförhållondel; hos Dolby' B med upp till
B dB.

vöndoden.

Bästa-stations-minne.

Ett elektroniskt system som ställer in stotioner med hjälp av en
extremt noggrann kvortsoscillolo< och en Pll-krets, så att mon får en exakt
och stobil mottagning.

En kossettmekanism som
maliskt kon spela båda sidor av
enkossettutonottmonbehöver

m

Do/by* B brusreducering.

Mufti Mustc Search.
oncerot melodisäkniQ·

Metoi/70,...s-bondtypsväl joren
ger optimal frekvenskorrektion
för metall, krom (båda 70,...s) och norrnolbond
(1201'5), så all mon får bästa möjliga resultat.
Rätt läge ställs in automatiskt på vissa däck.

•

FÖRSTÄRKARDEL EN.

=

Surround.

B

(2 x 20 W) Högeffekt

En spe<;iell efterklangskontroll
fördröjer ljudet i de bakre kanalerna med en bråkdels sokund så att det klingor som i en konsertsol
(Studio-läge) eller amfiteater (Stodium-lägo) .

inbyggd.

BPTL (Bolonced l'orollel Tron>
former-Less) förstärkoro mod
hög effekt, 2 x 20 W finns

fäljondofun~ ~~~a fj!.Caraud10 ·se
s ~f"

al, Music S<:on, Blank Skip .

·c

-
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V1d låga ljudstyrkor ovtor örats
fö'"'ågo oll uppfolio de lägsta
•
O( h högsto toncrrno. Med Loudnoss kn(1ppc•n höjs nivån på dessa så att den
noturliuultudbolonscn återställ~.

ta

F,Jderkontro/1.
Donna kontroll justeror bolonRon mellan de främre och bakre

högtolorparen. Foder på lågniv6utg6"1) ru• lor or bolansen mellon den inbygiJdtl (fro11l) förslörkoren och den yttre.

Computer equalizer.
En sofistikerad, mikroprocessorstyrd equolizer med 7 eller 9
bond och minne med förvol av
IJIOid(lln•tllllningor.

TEKNOLOGIN.
(85M) Bästa-stations-minne.

.

l dog ör det trÖnQt 1 etern
och dörför svårt o1t h1ffo de
stotioner som ger bösta
mottagning, särskilt då i
trakter dör mon söllon kör.
Bösta stationsminne (BSM), som finns
i CENTRATE GEX-T5 tu ner och i den nya
KEH -seriens högeffekt kombinotionsopporoter, ör hjälpmedel för all outomc;>flskt
hitta och memorera de starkaste stoflonemo i omrodet.
BSM kon användas på olla tre FMbonden ind ividuellt, somt på MY- och LVbonden. Du kon faktiskt också välja den

B

Den eventuelle tjuven vornos av tvö
iögonenfallande klistermärken för bi l rutorna som medföljer. Köpare av SecretC<><!e-opporoter fö; des~utom ett registrenngskort som moste VISOS upp annan

..,.._... .,..1..,._.....

...........

car~öitdio·se

IDINI DIN-storlek.
1808 x SOH

x l 500 mm chassi e.

Avsedd för infälld montering.

IDIN-DI DIN-D-storlek.

180B x 50H x 137/1500 mm chossie.
Avsedd både för montering i nfälld och
under instrumentpanelen. DIN-Di·enhetor
kon monteros infällda med med följonde
sots. DIN -Du -enheter fås med sots för
montering under instrumentpanelen men
kon föllos in med hjälp av lämplig
monteringssots.

11 12 Dl 112 D-storlek.

1808 x 25H x 1370 mm chossie.
Komponenttuner, grofisk equolizer och
equolizer/förstörkore.

Atbefssött av BSM {KEH-serien).

(Secret Code) Secret code.

kombination som bäst passar dig. Exempelvis kon du förinställa dina lokala favoritstationer på FM l-bandet, stol aonemo
• på londet » på FM2-bondet och använda FM3-bondet när du ör ute och reser.
På det sättet kon du lyssno till bösta
möjliga ljud vor du ön kör utan all själv
behöva • jaga stotioner • ·

Pö Pioneer har vi använt
vört tekniska kunnande för
all utveckla ett ovancerat
stöldskyddssystem. Vi ko llo r det «Secret Code •·
Secret Code skyddar din bilstereo
med hjälp av en personlig lvrsiffrig kod
som bara du könner till. An läggningen
stortar inte förrön du slagit in den rötta

[Il E-storlek.
Secret Code ör standord på vöro
KEX-900/
KEX-M700B
SE:CRE:T.
Centrote kassell•
däck DEX-77
P IONE ER
CD-spelare och
KEH-90808, sos,~~~QSOB somt 5080B

~<te~;,~~~'V:ft1J!;~~.ae c tt~tettttt:!'ro~~,s~
finns~ l<om~inotioner~~

det
opporoten blockeras i tre timmar efter
varje felaktigt försök.

Anpassade storlekar.

Det försto du kontrolleror när du skall
köpa bilstereo ör all opporalerna passar
i din bil. Pioneers bilstereoenheter ho r
konstruerots för att, med eller utan monteringssotser, passa de flesta europeiska
och japansko bilar som har urtag med
DIN -eller 150-mbtt (182 x 53 mm).

1508 x 50H
Kassettspelare.

x 1500 mm chossie.

IH lDEAWAYl Dold-tuner-storlek.
1808 x 25H x 1500 mm chassie.
Specialstorlek för Centrote dold tuner.

IBOÖT MOUNT! Montering i bagageutrymme.

21 OB x 11 OH x 3300 mm chassi e. En
speciell montering för 6 skivo rs Multiplay
CD-skivväxlare för bil.

OBS: Chossiedjvpet är monleringsdjvpol och
ink/vderor inte ponelens tjocklek.

vintagecaraudio.se
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KOMPONENT

Pioneers komponentsystem förenar~ ov de
1
mest avancerade teknelegier som finn (~ 1
l;.t1Jc{}
inom billjud-sidon idog. Dessa omfatta n högt utvecklad design, en front med flera olik o utseenden och
många skilda funktioner. Somt vört nya, spännonde
Multiplay CD-skivväxlor-system för bil. Lägg därtill
raden ov tillbyggnodsmöjligheter och du kon läH försto
vorför våra komponentsystem öven tillfredsställer den

·r;

mest krävande könnarenov billjud.

KOMPONENT

~ CENTRATE MULTIPLAY CD-SK/VVÄXLARE.
l och med vårt nya Multiplay Bil CDsystem tar billjudet ell längre steg framåt
än någonsin tidigare.
Tillsommons med den makoläsa renheten i det digitala ljudet erbjuder det

lyssnoren den sökerhet och bekvämlighet
som ell i förväg loddat magasin inneMIlonde upp till 6 CD-skivor, kon ge.
När du välloddat magasinet med di no
deti

CD-spelare lär hemmet. Så, exakt sommo
musik som du väljer att ho på vägen kon
du mycket enkelt avnjuta även hemma.

a

CENTRATE MULTIPLAY
CD-SKIVVÄXLAR~OO.
CD-system 700 kombineror huvudenheten KEX-M700B med den bagageutrymmes-monterode COX-M 100, Multiplay Bil-CD-spelare, och en trådlös fjärrkontroll som för in det enastående CDljudet i din bil.
Förutom off vara kontroll- och displayenhet för COX-M 100 ger KEX-M700B
dig också möjligheten att styra ett fullt
logikstyrt, aulareverseronde kossettdäck
och en kvarts I'LL, ARC V radiodeL

speloren kon du se from emot flera timmar av nonstop-lyssnande ufon all förlora
ens ett ögonblick av körkoncentrotionen.
Dessutom är
·
·
fullt

CENTRATE MULTIPLAY
CD-SKIVVÄXLARE-300.

sitli.JJJ t,
. ~c aker~vudenhete~X-~~och
Wi r•o ofistiförb8~e

Vilk
ser KEX- OOB den med
bro ljudkvalitet.
Och bekymra dig inte över att ell sådant värdefullt system löll kon dra till sig
för mycket uppmärksamhet. Den ör nöml igen utrustad med ell avskräckonde 4stölligt Secret Code stöldskydd, somt en
stöldkossett för snobb demontering av
apparaten, när mon befinner sig i speciello riskområden.

Multiplay CD-spelaren COX-M100. Systeme t ör fromlaget för den som vill ho CDegensko~rno i förening med en högkvolitets, kvarts PLL, ARC V radio, men inte
kassettdäck.

Blond dess många överlägsna
egenskoper finns en som du särskilt kommer alt uppskotta- den enkelt demonterboro frontpanelen, vilket gör enheten
både funktionsoduglig och värdelös för
en eventuell tjuv.
För mer detaljerad information, se
sid. 10- 11.

vjntagecaraudio.se
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@!@) CENTRATE MULTIPLAY CD-SKIVVÄXLARE 700.
Dessutom är KEX-M700B fullt kompa tibel med den i bagageutrymmet monte rade Multiplay CD-spelaren CDX-M 100.
Så nu kon du få tre musikkällor a tt

ciM.tilii~J~t~

all

Dubbelt säkerhetssystem.
l syfte att skydda mol de ökande
p roblemen med bilstereo-stölder, är
KEX-M 700B utrustad med ett dubbelt säkerhetssystem som bestå r ov en 4-ställ ig
Soc,·ot Cod e och en stöld kassett.

CD-spelare.
Och trots ett sådant högteknologi'skt
nytänkande förblir handhavandet enkel l.
Fullständigaskiv- och trock-val görs med
ett lätt tryck på kontroll panelen, d å all
viktig information tydligt visas upp på d en
stora LC-displayen.

KEX-MlOOBm
aNTAATE KOMPONENT RADIO KASSmDÄCK
MEDMULTIPLAY CD KONTROLLER.

HUVUDFUNKTIONER
RADIO o Kvarts PLL syntes-radio
o ARC V FM o 24 stationers förvol
(6 FM1, 6 FM2, 6. FM3, totalt 6 valfria på
MY/LV o Preset Sean D BSM (Bösta
Stations Minne) o stotianssökning
uppåt/nedåt me<l variabel nivå på
lokalstationssökningen o FM outo/mana
KASSEn o Autoreverse D Full
logikstyrning o Inmotning/ utkast med
motor D Dal by" B och C D Automatisk
bandtypsväljare o Musiksökning D Blank
sk ip D Tändningsnyckelstyrning D A TSC
(automatisk bondströckning)
D Superlaminerat revolver tonhuvud
D Dubbel azimuth

FÖRSlÅRKAllE D Separata
bas/diskantkontroller D Loudness
o Snobb volymdämpning
D Tvåförstärkerbalans D From/bak
linjeutgång
ALLMÄNT D Dubbelt sökerhetssystem
(Secret Code och stöldkosseH)
Multiinformations LC Display
Kantrall-pip-ton o Infraröd trådlös
fjärrkontrall D Grön nattbelysning

Infraröd trådlös fjärrkontroll.

CENTRA TE radio/kassettdäck och
Multiplay CD-kontroller.

För förenklot handhovonde och större
flexib il itet föl,'er det som standard med en
infraröd trådös fjörrkantrall til l
KEX-M700B. Den ger dig möjl ighet otit
styra enheten var du ön befinner dig i
b ilen.
,.

KEX -M~O innehålleralla viktiga
radio/kos
l).ljq~~~j!
tillskatt till
prof ~JJJ-~fil.gif!WI
C....
troll- och d1splayenhet, i dess chassi
DIN -format.
l radiod elen finns sådana överlägsna
egenskoper som Bästa Stationsminne
(BSM), ARC V FM och en 3-bands PLL
digital r adio.
Du kan också njuta av fulllogikstyrning, autoreverse, Dolby* B och C NR och
ett superlaminerat dubbel ozimuth revolver-tonh uvud, för att inte nämna fullt elektroniska ljudkontroi ler.

e

Q r au

Infraröd trådlös fjärrkontroll:
huvudfunktioner.
Radiodel : Bond och förval på kanal vä ljaren.
Kassettdel : FF/REW, ändring av riktning
och M usiksökn ing (två tryck).
Multiplay CD : Skiv o ch !rock-val.
Förstärkare :Volym upp/ner och muling.

D
D

8

• Dolby oe:hden dubblo dolbytyrnbolen lir votum&r'hn SOtn riii~
Oolby Lobor<:~tories li~nsi ng Corporotion.

vintagecaraudio.se

KOMPONENT

Och för att kunna ga rantera oklanderligt l jud vid alla tillfällen är enheten
utrustad med ett dubbelt oversampling
digitalt filter, en egenskap sam ackså1
utnyttjas i tappma~ll~rna av CD-spelare

6-skivors magasin för enklare
hantering.
6-skivors magasinet JD-M l 00 gör att
förvaring eller byte av skivor i bilen blir
en enkel sak. Den ör endast 25 mm t jock,
så kompakt aH du kan lagra upp med
flera inför långa körningar.
Ett magasin föl jer med som standard
till CDX-M l 00, men kan också köpas som
extra tillbehör.

o · se

'J r; tl q:-; Cf(JnP.rcJ·U a 1
1

CD-skivmagasin med denna symbol UJ!iliiV
passar till alla CD-vöxlare med samma
symbol.

Ett dubbe lt flytonde syslem skyddar enheten
mot stötar och vibrationer.

CDX-M1 OOIBOOT MOUNTI
MULTIPLAYBILCD·SPELARE.

HUVUDFUNKTIONER
CD-SPELARE o 6-skivors Multiplay
magasin, kompatibelt med CD för
hemmabruk (JD-Ml OO)
o Inmotning/ utkost med motor o Dubbelt
oversompl ing digitalt fi lter o Trock
Seorch o Trock Sean o Trock Repeot
o Rondom Play (slumpvolsfunktion) (l
skiva) o Prog ram Ploy o AMPS outomatisk ·mogasin·program ..väljare

o OTPT- ett-tryck-progrom-överföring
o M inne för senost spelode melodi

ALLMÄNT o Dubbel flytonde
upphängning för att motverka stötar och
vibrationer o Skyddod mot
värme/domm/fukt o 6 m kabel med DIN
kontokt (13 stift) för anslutning till
KEX-M700B eller DEX-M300 o Ett
JD-M l()() magasin medlevereras

• CDX-M l 00 fungerar endast i kombination
med KEX-M7008 eller DEX-M300. Kantrollerna visas på huvudenheternas fronlpanel.
., Endast med KEX-M7008.

@ff/)

6 skivors Multiplay Bil CD-spelare.
Den helt nya Multip lay Bil-CD-spelaren CDX-M l 00, manteros säkrast i baga geutrymmet, endera p å galvet eller upphängd under hatthyllan, och ör ansluten
till den i instrumentbrädan monterade huvudenheten KEX-M700B eller DEX-M300.

~~ä1~?n1e cshk~~n~~ln~rs ~c
lighet til l vilken skiva eller spår sam' f lst
och en mängd programmerings- och
' funkhane
. r.
sl umpv1.sa ovspelmngs
Förbindelselänken mellan CDX-M l 00
och dess huvudenhet ör en enkel l3-stifts,
6 m lång DIN-kabel, som ör det senaste

a r Q udlöO~msif'

CENTRA TE MULTIPLA Y CD-SYSTEM 700.
KEX-M
7008
CEN TRATE RAOtOtKASSETTDÄCK

!t •

r--

Ä
FORST RKARE FRAM
HöGTAlARE

FRAM

-___.J
-

ioom digiOoldoio b~ k~m,oikoii~•-

teknologin.
Det f inns också ett speciellt dubbelt
flytande upphängningssystem som hjälper CDX-M l 00 att stå emot stötar och
vibrationer på vägen.

kan lagra upp till6 CD-skivor.

INFRAROD TRÅDLOS
FIÄRRKON1RO LL

~

FORSTÄRKAJtE BAK

HaGTALARE

BAK
CDX.MlOO fOR BAGAGEUTRYMMESMONTAGE

aud'1o.se
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@i2@J CENTRATE MULTIPLAY CD-SKIVVÄXLARE 300.
Flyttbar frontpanel.

En ov de mest vni ko egenskaperna
hos DEX-M300 ör dess flyttbara
frontpaneL
Dö enheten van ligtvis ör monterad i
instrumentbrädan kan dess frontpanel
mod lölfhet avlägsnas och o pporalen ser
sodan ul som en vanlig svart låda.
Nögol som en eventuell tjuv inte så
lölf finnor en marknod för.

DEX-M300m
CENTRATE KOMPONENT RADIO/FÖRFÖRSTÄRKARE MED MULTIPLAYCD-KONTROLLER.

HUVUDFUNKnONER-RADIO o Kvarts PLL syntesradio
o ARC V FM o 24 stationers förval
(6 FM 1, 6 FM2, 6 FM:~. totalt 6 valfria på
MV/ LV o Preset Scon o BSM (Bösto
stationsminnej o stationssökning
uppåt/nedåt med variabel nivå på
lokalstotionssöl<ni ngen o FM outolmona

FÖRSTÄRKARE o Separat bas/diskant
o Loudness o Snobb volymdämpning
o Tvåförstärkarbalans o Fram/bak
linjeutgång
ALLMÄNT o Flyttbor frontpanel
o Multi informations LC Display
o Kontroll-pip-fon o Gul nonbelysning

CENTRA TE radioiförförstärkare med
Multiplay CD-kontroller.

Tvärtemot KEX-M700B (som ocks6 ör
anpassningsbor ti ll CDX-M l 00) hor
DEX-M300 inte några kossettegenskaper
så den ör det perfekta valet för den som
vill bygga upp en unik samling sam består av CD-skivor.
Blond dess många sofistikerade
egenskop
~ate~s de~ig italo PLL
radlan m
;li.fSl ·~ e
minne (B
och eK &If h el"efe(Wonisko ljudkontroller.
Och genom att helt enkelt ansluta
DEX-M300 till CDX-M l 00, (monteras i
bagageutrymmet) med en enkel 13-stifts
DIN-kabel blir den display- och kontrollenhet för Multiplay Bil-CD-spelaren.

Monteringssats för valfri placering.

c
·

Den flyttbara frontpanellen på
DEX-M300 eliminerar behovet av en traditionell installation i instrumentbrädan.
Genom att använda tillbehöret CD-M20,
monteringssats för valfri placering, med
2 m lång kabel, kan du placera frontpanelen till DEX-M300 varsomhelst inne i
bilen, inom bekvämt räckhåll.
Huvudenheten kon då installeras under
framsätet.

En sofistikerad CENTRATE rodio/förförstörkar-enhet. DEX-M300 erbjuder en
serie överlägsna egenskoper och ör
dessutom fullt anpassningsbor till Multiplay Bil-CD-speloren CD X-M l 00.

vintagecaraudio.se
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KOMPONENT

.--SPECIFIKATIONER--,
o Chassiestorlek : 21O(B) x 11 O(H) x
330 (D) mm o Vikt : 5 kg
o Frekvensåtel giv i ng : 5-20.000 Hz
+ 1 d.Jlfnr:~ Fö 'C:~c~ ~B

l!~,lm ~tor~~

0,08 % (1 kHz, OdB)

Se huvudfunktioner på sidan 9.

CDX-M1 OOIBOOT MOUNT!
MULTIPLAY BIL CD·SI'fLARE.

6-skivors magasin som passar bAde i
bilen och hemma.
Förutom bekvämligheten som
6-skivors magasinet JD-MlOO (används i
CDX-M 100) ger dig i bilen, hor den
ytterligare en enorm fördel och det är
dess anpassningsmöjlighet
till Pioneers•
Multiplay
CD-spelare för hemmet.

Om mon jämför med med vi lken lätthet mon motor in eller ut ett kassettband,
kon magasinet således tas ur ett
hemstereosystem och motas in i bagage·
utrymmesmonterode CDX-M l 00, eller
tvärtom.

----~~~~··r~l

t; Q 6 e c

En 13-slifts DIN-kobel {le vereras med
COX-M l 00) anslute r COX-M 100 med
huvud enhelen.

Ett-trycks-programöverföring (OTPT)
endast KEX-MlOOB.
.

Automatisk magasin programväljare
(AMPS).

gä/l~r

Med CDX-MlOO: s anmärkn ingsvörda
förmåga att pragrommera upp till512 oli·
ko melodier från 16 olika magasin
(32 melodier per magasin) kommer du al ·
drig att känna någon begränsning i ditt
skiv-vol. Genom si n Automatiska Magosin pragromvä lja re (AMPS) identifierar
CDX-MlOO omedelbart vilket förprogrommerot magasin som hor blivit loddat
och plockar upp exakt det program du

Agaren till en Pioneer PD-M70, Mulltplay hemstereo-CD, ko n använda OTPTfunktionen till att överföra program (upp
ti1180 melodier från 8 olika magasin) d irekt till ett CDX-M l 00 Multiplay Bil-sys·
tem. Mon riktar helt enkelt PD-M70:s
fjärrkontroll mol KEX-M700B:s CD
kontrollenhet och trycker på TRANsknappen, vilket ger en näston ögonblicklig progromöverföring.

Q
vi ll hrofraån m
uinne~/Dk
en.•
Q j O

se

7
CENTRA TE MULTIPLA Y CD-SYSTEM 300.
HOGTAlARf

fV.M

- - OIGnA10Al A8U$$KOMMUNIKAllON
- - OlA OMVANOW) CD UUOSI()NAl
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CENTRATETM 8/LSTEREOKOMPONf}JTER.

-

- -

60

125 250 500

gör det praktiskt taget omöjligt att forcera
koden .
Med opparaten följer två klistermör·
ken för bilrutorna som upplyser tjuven om
det meningslösa i att stjölo den hör oppo·
roten.
Slutligen kon man bara få service ge·
nom ott först visa upp sitt .Secret Code
registreringskort, vilket visor att mon ör
den rötte ägaren.

,....,
-

-

1K

3 SK 10K

-

!l~i
VOL

r- r..1

Front för equofizer.

KEX;_9001DIN-Dil

Sffi<

aNTRATE KOMPONENT AUTOREVERSERANDE
KASSETTDÅCK MED 7-BANDS DATORISERAD
EQUALIZER.

=

ll

-

-==-=-m~
;;;;
···

lSHI 6ll

125 250 500

1K

35:<

1~<

;

r-

L LJ[J[:
fM2

' ''"""'''' ...~· ·~·"'·" ,.. ,,...

...

~ ~-

~·

'"""''''"" "n''"'"

oo-····-

VOl

Front för spektrvmgnq/ysctQr,

HUVUDFUNKTIONER
KASSmDEL o Aulareversering o Full
logikstyrning o Inmotning/utkost med
motor o Dolby• B och C o Automatisk
bondtypsvö ljore o Multi Music Seorch
(Music Seorch, Music Scon, Skip Seorch,
Blank Skip) o Tändningsnyckelstyrning
o ATSC o Superlaminerat vridbort
tonhuvud o [)ubbel ozimuth
FÖRSTÄRKARE o Elektronisk
volymkontroll o Loudness o 7·bonds
datoriserad equolizer/spektrumonoll'·
sotor o 3 volfria + 4 fobriksinställda EQ.
kurvor med förvol o Dubbla bo lons·
kontroller o Front/bok linjeutgångar
ALLMÄNT o AUX-ingång (för CDspelare) o Secret Code stöldskydd
o Multilunktionsdisploy o Pipton
c Fjörr'kontroll (extra tillbehör CD-Rl 02)
o Grön nonbelysning
OBS: Koppfor man in en GEX- T5 CENTRA TE
tuner med dold placering, blir KEX-900 en
receiver för FM-stereo/MVIL V (Se öven
sid. 14).

DOLBY* B och C

CENTRA TE med fyra ansikten.
KiiX· ör to9Pmodffllen b!and våra
Centr
S~JtJJigcw ~~G.
se nos
ssVni 1>1. 1.
!i8nv
med full logok dotorslyrnong, out everse.
h 0 lb•"* B h C b
d
·
nng oc
o 1
oc
rusre ucenng.
Helelektro~iska ljudkontroller och front
som kon.v. axla mellan fyr? utseenden for :
kosse"d oc k, l uner, equo l ozer och spek·
.
.
.
l rumonolysolor.
Den graftska .eqv.?l t~~rn som ftnns t_n·
byggd oKEX-900ar sors.ko.lt o ntress~ml nar
man voll ho_ det basta moJloge men onte hor
utrymme for separata komponenter.

• Oolby och den dublblo O ·symbol~n lit "o r\IM&rbn SOM fillh&r Oolby loboto totiM l ic:ensing (Ärporoti()fl,
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Precis som i HiFi-döck för hemmabruk har KEX-900 både Dolby• B och C
brusreducering för nöslan brusfritt ljud,
särskilt med kassetter sam spelats in med
Dolby* C. Omkoppling för metall- och
normalband görs automatiskt.

,Wn:

Secret Code st;

r Q n:

tlfJ

~(Jskd d.
f,~e,ossiga

u~öro <:le ar
•
ocksa utrustad med
Secret Code ett
=~=:-::-====="
'
CAR AUOIO PROTECTEO
hö teknolo iskt
stö~dskydd. g
SECRET. · -:
Secr et Code
('hPIONEeR
skyddar ditt Centrote komponentdäck med hjälp av en
4-sitfrig kod som bara du känner till. Apparaten kan inte startas förrön du slagit in
rött kod.
Systemet ger sökerhet på flera sött.
För det försto ör det bara du som könner
till rött kod bland 10.000 möjliga kombinationer. Slås fel sifferkombination in
blockeras opporoten i tre timmar vilket

När kontrollponelen fälls framåt friläggs kasseNluckan och regloge som inte används så
ofta.

CD-R102

Extra fjärrkontroll med kabel för
KEX-900.
Radio: stationssökning uppåt/nedåt eller
manuellt.
Kassett: FF/REW och melodisökning
(2 tryck).
'ntanar!:>r
d'
Ljudet: ökoMI~~ U IO.se

KOMPONENT

Ju fler CD-skivor du får, desto mer

längtar du sökert efter att kunna lyssno pö
dom i din bil. DEX-77 ör det perfekta ljudsystemet att spela dom på. Det erbjuder
en pickup med tr~lorstrålar för perfekt

(.J :J. c~~r;HJ

7 .:....;

rJQif'}-'*'Höt-

d6fn~ni~at'de
·~i~te v' o , us
spårminne så att pickupen sno b t hitter
tillboks och fortsötter från rött slölie om
den av någon anledning skulle loppa
spåret. Men först och frömst lår du det
ojömförligo digitala CD-ljudet i din bil.

DfX-771DIN-Dil
qNTRAlECOMPACT-DtSC-SPEIAAEMED

"'

LAGNIVAUTGÅNG.

HUVUDFUNKTIONER

..

~ ,-------------~

CENTRA TE CD-spelare för bil.
DEX-77 ör vår toppmodell
blond bil -CD-spe lare. Den
ing år i Centratefami ljen och
DIGITAL AUDIO hor, liksom våra Centrote
kossettdöck, skiftond e front - CD-spelare e ller PLL-digito ltune r om du ansluter
den dolda Centrote-tunern GEX-TS.

FÖRSTÄRKARE D Elektronisk
volymkontroll o Separat bos/diskont
D Loudness D Förstörkoromkopplare

Digitalt ljud anpassat till din bil.
,. " "'
"' "
",.,:: ...":
Tusenimo
· orfinlliS red o f på CD och
•
rje ve c
rfi~ rJy!Y.f>/fifr>rfj] t}fJ .,D rFII!lv(llt!,dfJ~dt
i~ l.
#
lt klart
hlif kblf>nlit l'i!lf ~n&.' ""'<'blsp616fe'UJ
T
ch det göller öven för bilen.
• FM Radio (30% modulolion).
Kossettspelare {metallbond, inspelad med

chassie D Secret Code stöldskydd
Multiinformotionsdisploy D Kontroll pip-ton D Fjärrkontroll (med CO-R102,
elCiro) o Grön nottoolysning

D

OBS : DEX-77 blir en FM-slereo/ M V/ LVreceiver om du ansluter en GEX-TS Cenlrale
dold luner (Se vidare sid. 14).

(Q]0~@

Track Search.
Ger dig möjlighet att hoppa direk1 till
ett spår du vill höra, ontingen framåt eller
bakåt.
Secret Code stöldskydd.
DEX-77 ör försedd med Secret Code :
eH safislikerot s1öldskydd som med en 4siffrig kod, so m bo ro du könnertill, elektronisktlåserditt ljudsystem. Förvalstangenterna (Otill5) och fyra andra to ngenterpå
fronlenonvöndsförattslå in koden.
Utan att först ho slagit in rött kod (över
l 0.000 kombina tioner finns) får mon inte
igång opporo1en, och det gör den helt

.."
"..
.."..

CD-SPELARE o Superb digital
ljudkvalitet o O könslig för vibra tioner
och stötar o Skyddad mol vörme och
damm D lnmatn ing/utkost med motor
D Slumpvalsfun k tion (Rondom Play,
M emo ry Play, T rock Sean, O ne
Song/Disc Repeot) D Minne för senost
spelode melodi

ALLMÄNT D DIN-D mono-block

caMPACT

Track Sean.
Hjälper dig att hitta genom att i tur
och ordning spela lO sekunder av börjon
på varje spår på skivan.

e

~

Do/by• CNR).

DEX-77 visor koden.

ointressant för en potentiell tjuv. Secret
Code ör ett s1o rt s1eg mo t böttre s1öldsökerhet för din bils1ereo.

Slumpvalsfunktioner.
Bland de bekväma finesserna på
DEX-77 finns Memory Play och Rondom
Play, Trock Sean, Trock Seorch, Onesong/Disc-Repeot och automatisk laddning och vtkas1 av skivan.

vintagecaraudio.se
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HUVUDFUNKTIONER

OBS : Den här radiodelen är e ndast avsedd
fär Centrale kasselidäck KEX-900 och
Centrote CD-spelare DEX-77.

GEX- T51HIDEAWAYI
CENTRATE KOMPONENT DOLD KVARTS-PLLTUNER.

•

Dold tuner för CENTRA TE komponenter.
GEX-TS ör en komponent PLL-digitoltuner som ör speciellt konstruerad för att
användas tillsommons med
kossettdäcket KEX-900 somt CD-spelaren
DEX-77. Den kollos dold dörför att den
kon monteros osynligt, ontingen bakom
instrumentbrädan eller under ett framsä te, men sköts via de kontroller och den
d isplay som finns på huvudapporoten.

\

SEPARATA 8/LSTEREO KOMPONENTER.
HUVUDFUNKTIONER
CD-SPELARE o Superb digital
ljudkval ilet o Okänslig för vibrationer
och stötar o Skyddod mot vörme och
damm o Inmotning/ utkost med motor
o Slumpvalsfunktion (Random Play,
Memory Play, ~':t Seorch, Track

/C:~U~1·qt,~~$/6o,

o Sporminne

CDX-21DIN-Dil

A LLMÄNT o DIN -D monablock
chassie o Multi informationsdisplay
o Kontroll-p ip-ton o Fjärrkontroll (med
CD-Rl02, extra tillbehör) o Grön
nattbelysning o Anpassad till Pioneer
komponentdäck med AUX-ingöng

CD-sp elare som komponenttillbehör.
COMPACT
CD-spelaren CDX-2 ör kon('2.(7U str uerodspecie llt för att on!:=.) U!) vondas tillsammans med
cocoTAL Auooo våra Centrote eller separata
komponent kassettdäck. Den ansluts
direkt till AUX-ingången på kassettd äcket. CDX-2 hor enkelt DIIN-formot och
innehåller samma skivmekonik och
slumpvalsfunktioner somt hor fromför a llt
samma superba ljudåtergivning som
Centrote DEX-77.

(ill 0

COMPACT-DISC-SPELARE.

14
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KOMPONENT

KASSETTDÄCK.

KPX-660

IDIN-Dul

AUTOREVERSERANDE
KOMPONENTKASSETTDÄCK.

HUVUDFUNKTIONER
KASSm o Aulareversering o Full
logikstyrning o Inmotning/utkost med
motor o Do! by* B och C o Automatisk
bondtypsväljare o Multi Music Seorch
(Music Seorch, Music Repeot, Blonk Skip)
o Töndningssnyckelstyrning o ATSC ·
o Roterande superlominerot tonhuvud
o Dubbel ozimuth

KPX-440

IDIN-Dul

AUTOREVERSERANDE
KOMPONENTKASSETTDÄCK

KASSETT o Fulllogikstyrning
o Inmotning/utkost med motor o Do!by• B
o Automatisk bondtypsväljare o M usic
Seorch och Blonk Skip D ATSC D Dubbel
ozimuth

FÖRSTÄRKARE o Elektronisk
volymkontroll o Seporot bos/diskont
D Loudness

FÖRSTÄRKARE o Elektronisk
volymkontroll o Seporot bos/diskont
o Loudness o N iv6instö llning

ALLMÄNT o AUX-ingöng (för CDspelare och/ ellertuner/ o Fjärrkontroll
(med CD-Rl 02, extro ti lbehör) D Grön
nattbelysning

ALLMÄNT o AUX-ingång (för CDOBS: AD-G713 monteringssols behövs för
montering av KPX-66014401220 i
instrumentbrödo, med urtag en/ DIN eller ISO.

HUVUDFUNKTIONER

spela re och/eller tu ner) o Indikator för
bond rörelse o Kontroll-pip-ton

~
~~~~~j\~
·r~k"o~Jl;med-etJD~-R~l~,etxt~
ro ~~CQ rtJ U

d jO • Se

KPX-220

IDIN-Dul

AUTOREVERSERANDE
KOMPONENTKASSETTDÄCK.

=:, MS
LOUD

METAL

~~19'

HUVUDFUNKTIONER
KASSETT o Autoreverserin.g D NS
(störningsundertryckning) D Automati sk
bondtypsväl jare o Music Seorch
D Tändningsnyckelstyrning o A TSC
D Roterande tonhuvud ov
hårdpermolloy D Dubbel ozimuth

FÖRSTÄRKARE o Seporot
bos/ diskont o Loudness
ALLMÄNT D AUX-ingöng ('för CDspelare och/ eller tuner) D G rön
nattbelysning
15

GRAFISKA EQUALIZERS.
Spektrum analysator.
Precis som hifi.förstörkore eller grofiska
equolizers har EQ-400 en 9-bonds speklrumonolysolor på linjenivån.lnlc bara rolifJ all
titta på, den visor också vilken typ av sognalspeklro den s p d musikon ho. r. Spekt rum
o~
l satot);n r tv/ila··
e• : l ) F~rdrö'd1ap~
t
,1
r, ~r
ston~
n ruF:I(Ju
l
von
~
2) Symmetrisk visning (stoplorno visas symme·
Iriskt pö plus och minus-sidan.

Scanningsmöjlighet över förvalen.

Equalizer med förval.
EQ-400 hor ett löttonvänt EQ-förvol. Den
ger d ig möjlighet all välja dot önskade förvalet
på equolizern, del bösta för all passa musiken
eller din sinnesstömning vid oll lött tryck pö en
av EQ-förvolsknopporno.
Det finns 6 st EQ-förvoltotalt. Tre fobriksförvol (EFFEKT, BAKRE EQ och EQ EFFEKT)
somlire EQ-förvol soon skall onornorera s av
användaren. (M l, M2 och M3).

fQ-4001DIN-Dul
9-BANDS OATORSTYRD KOMPONENTEQUALIZER.

HUVUDFUNKTIONER
D 9-bonds equoli zer (60,

125, 250, 500,
1k,2k, 4k, Sk och16 kHz ± 12 dB)
D 9-bonds l inje spektrumonolysotor

med topplåsning D 3 använder
+ 3 fabriksförvol avEQ-kurvon D EQ
förvol scanning D Tvåförstörkorbolons
D From/bok linje utgång D SURROUND
processor (studio läge) D Flerfärgs FL
EQ/spektrum display D Grön
nattbelysning

OBS : AD-G713 monteringssals behövs för
montering i inslrvmentbröda med urtag en/
DIN eller ISO.

Nya EQ-400 är en enasfående datorstyrd grofisk equolizer fromtogen ot1
komplenera Pioneers komponentspela re.
Innehåller en linjenivå spektrumonolysotor, en surround processor vilken återger
ljudet enastående likt« live» inuti din bil.
Somt f lera andra sofistikerade Hifi prestondo och funktioner för din bekvämlig het. EQ-400 erbjuderdig det bästa till et1
förvånansvärt lågt pris.

..

"'

"''

EFFEKT.

""

---·
D

•

--

... -=--·~·--

'
ft

•

•

Det finns ytterligare en unik finess som
möjliggör scanning över förvolen, i förening
med förvols-minnet. Scanningsfunktionen gör
det möjligt all visa på d isplayen vilken typ av
ljud var och en ov de upp till sex EQ -förvalen
kon erbiuda, en efter en. Du behöver endost
beröra Presel Sean-knoppen för oll storio
scanningen, och tryeko pö den igen när den
nå Hden önskade EQ-kurvon.

•

lll

\W'

~

.

· ·

.

. ..... ,.;..
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.

~·····

EQEFFEKT.

Arbetsprincip med surround processor.
ftlimre högtoiOlO
Åtcf9$r notmQ!t s.tcroo fil.ld.

(k.lvo höai<IIOto
Sl~i() ltioo. B6de vOn$ier och
hönor h6Qtol0fo Ölergor (L·R)

liv<'ul lfl(ln ridsf&dröjning.
S.Odu,lfi\ lögo E0·229(utomhus).
66d.o vöns.tor och höger Scot10l

@vintatjecara d J(F
•

~,Sl~
' &dröini~
~Yänslerkonol
mG(I
och
<()~"

lcoool vlon.

Surround-processorn ger ljudet en större
akuslisk rymd och en mer levonde
närvorokänsla.

vintagecaraudio.se
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KOMPONENT
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9-BANDS KOMPONENT GRAFISK EQUAUZER.

HUVUDFUNKTIONER
o 9-bonds equolizer (60, 125, 250,500,
l k, 2k, 4k, 8k och 16kHz, ± 12 dB)
o Dubbel bolonskonlroll o l injevigäng
from/bok o EQ fill/från-omkopplare
from/bok o l ED-punkler på
skjulknoppo rne o SURROUND
processor m.ed BBD-IC o Grön
nattbelysning

0 8S : 880 betyder 8uckel 8rigading
Device, en lidslördröiningskrefs.

·:_:_:_' 0
·o ~,o

----

.ii

.;;;::.

Surround.
StUrround -l judet hor b livit allt populä rare i nom hem-HiFi p g o den enastående
« live »-effekt man får. N u kan du få samma effekt i bilen.
M ed hjälp av en BBD IC-krets o ch
högtalarmatris ger Surround -processo rn i
EQ-220 en fördröjning ov ljudet i d e bokre hög tolarna med e n b råkd els sekund,
och det ger intryck o v oH mon sitter i en
konsertsal (Stud io-läge) eller eH stad ion
(Stadi um- läge) .

EQ-30101112 Dl
9 BAND GRAFISK KOMPONENT EQUAUZER.

HUVUDFUNKTIONER
o 9 bond grofisk equolizer (60, 125, 250,
500, l k, 2k, 4k, 8k och 16kHz, ± 12 d B)
o Tvåförslörkorbolons o From/bok
linjeutgång o EQ till/från omkopplare

from/bak o LED·punkter på
skjutknopparna o Grön nattbelysning

@vintaqecaraudio· se

KVARTS PLL SYNTESRAD/0.
GEX-007(MB}I112DI
KOMPONENT KVARTS-Pll -SYNTESlUNER.

•

HUVUDFUNKTIONER
o Kvorts-Pll-syntestuner o A RC V FM
o Förval av 18 stotioner (6 FM 1, 6 FMz,
och totalt 6 på MV och l V) o Preset sea n
o Sökning upp/ned plus
lokalstationssökning o FM auto/mono
o Fjärrstyrd sökning upp/rned (med
CD-R102, extra tillbehör) o Grön
nattbelysning

vintagecaraudio.se
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FÖRSTÄRKARE.
Pioneers förstärkare hor konstruerots för att ge bösta möjliga

resultat med Centrote eller kompone·ntsystem. 4 olika modeller

finns med effekter från 30 W max
per kanal upp till imponerande

150 W max per kanal.

@) yjr;·l;tJ9B

GM-A200

KOMPONENTFÖRSTÄRKARE2 x 150W.

HUVUDFUNKTIONER
D 2 x 150 W max uteffekt D 2 x 84 W
kontinuerlig uteffekt vid 1 kHz, 1 % THD
D 0,02 %distorsion (40 W, l kHz)
D Skydd mol överbelastn ing,
överhelini ng och likström D Relä mol
« plopp»-ljud D Aulomaliskllill/frönslag
o 240 (B) x 70 (H) x 270 (D) mm

..

Om 300 W max effekt verka r överdrivet för din bil, bör du tönko på all bilens
dåliga a m ·~us ~örnintr från motor, vind
s
·;i}ljt.J<'if
.D
skopor
mi l jt>dblrr · ~ l cll.S'
och musiken. Med 300 W effekt k du
löll bemästra dessa problem utan all riskera dål igt ljud från förstörkoren genom
all överbelosta den.

<Pf»!i C

..

•>

•

.•

*
.. ...
GM-A200 · Frekvenskvrvo.

•,

yllermåll D 4 m DIN till Dl NI signolkabel

GM-201

o Högeffektkablar för direkt anslutning

KOMPONENTFÖRSTÄRKARE2 x 100 W.

HUVUDFUNKTIONER
o 2 X 100 W (~lA)~ax uteffekt D 2 x

fi

1

~zf~d
Yo

<;~l~icj).k.tl,i,

n 'n er·

,

o

~SIO~~,.

1
mol överbelastning,
överhettning och likström D Relö moH
• plapp »·ljud D Automatiskttill/frånslag
D 230 (B) x 60 (H) x 270 (O) mm

till bilbatteriet

GM-201 ör en 2 x l 00 W max komponentförstärkare med skorstensformod
kylare som ger god kylning, och tre
typer av skyddskretsa r - mot överbelastning, överhellning och likström över högtolorkontokterno. GM-201 ör en utmärkt
förstärkare för den som kräver både hög
effekt och högsto prestanda.

.

..•

..

·>
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ytlermåll D 4 m DIN till DIN signolkabel
Högeffektkablar för direkt anslutni ng
till bilbolleriel

D

•>

...

'

.. ......... ,.._

GM-A200 vlefiektldislorsion.

·~

··~

GM-201 · Frekvenskvrvo.

GM-201 vlefiektldislorsion.

vintagecaraudio.se

KOMPONENT

c
GM-121

K0MPONENTFÖRSTÄRKARE2 x 60 W.

GM-41A

-·.

KOMPONENTFÖRSTÄRKARE 2 x 30 W.

HUVUDFUNKTIONER

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 60 W (EIAJ) mo x uteffekt o 2 x
35 W kontinuedi~ uteffekt vid l k H z,
l % THD o 0,02 l~, distorsion (20 W,

l kHz) o Skydd mot överbelastning,
överhettning och likström o Relä mot
« plopp •-ljud o Automatiskt till/frönslog
o 230 (B) x 40 (H) x 270 (D) mm
yttermåH o 2 m DIN ti ll DIN signolkabel

GM-121 ' Frekvenskurvo.

o 2 x 30 W (EIAJ) mox uteffekt o 2 x
17 W kontinuedi~ uteffekt vid l kHz,
l % THD o 0,02 l~, d istorsion (l O W,
l kHz) o Relö mot • plopp • -l jud

o Automatiskt till/frönslog o 1,6 m DINsignolkabel

GM- 121 , Uteffekt/distorsion.

~--

l

--·· ~
- .. .. . ... ..... GM -4/A ' Uteffekt/ distorsion.

AD-GM2

CD-131

HÖGEFFEKTADAPTER FÖ R STANDARD BILSTEREO.

OMPONENT FÖRIÅNGNINGSKABEL {3m).
yttermott o 2 m DIN till DIN signolkabel

GM-41A .- Uteffekt/distorsion.

AD-GM2

CD-131
KOMPONENT FÖRIÄNGNINGSKABEL (3m).

o
För montering ov GM-121 eller GM-4/A i

bagageutrymmet.

GM-41 A ' Frekvenskurva.

KOMPONENT FÖRLÄNGNINGSKABEL (1,5 m).

KOMPONENT FÖRIÅNGNINGSKABEL (0,5 m).

HÖGEFFEKTADAPTER FÖR STANDARD BILSTEREO.

<IJI:=---..tL$
Förvondlorkompcnentförstörkore
lillboos-terföranvöoo'n~g~moäY.mn·
dordbilstereoson~
19
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KOMPONENTSYSTEM.
Pioneers sortiment ov komponentenheter och tillbehör ör bredare och mer
ovancerat ön någonsin tidigare.

För ott ge dig en upplottning am de
många o lika möjligheter som öppnar sig,
visor vi hör sex rekommenderade kombi -

tillbehören och högtalorne varieras efter
behov och personlig smak.

nationer, från Centrote komponentsystem
ti ll komponentdöck och tuMrsystem .
Naturligtvis kon de ol ika enheterna,

_ ____.!

\\

• t-. ·.~

L
fORSfÄRKARf
2 • lSOW.

COX •,.\100

TS-1609
tiOOTAlARE 8M

F04tSTARKARf FOR
8AGAGEUTRYMME$M0NTAGE

SYSTEM 2 : CENTRATE MULTIPLA Y CD SYSTEM.

___r-.J •

FOOSTÄOIW!E

aNTIAlf
RAOIO/KASSEnOACK

0fX.M300

l

2 )( 30 w.

___.r

GM··11A

~~---,L

...

TS-138

~· H0GTAlA0!

Jf-"';O
::'M
:":2::,:-1-j----.Jr
0
l

----

,...,C Q r7JU qL(d:~oj

e.

FOAM

%'J~lAOE BAK

y

FOOSTÄOKARE
lOOW.

OACAC[UfRYMMESMONTAGE

SYSTEM 3 : CENTRA TE COMPACT 0/SC/ TUNER-SYSTEM.
OtSICANl

filTER l.

Mfli.AN.REGCSTU
CENTRATE CO..si'ElARt
Of O

txT
CENTRATE DOlD TU'*tt

..•
IQOSTAAKAR!
1 ~ 100W

•
ALTER R:

oYNAMucn
20

MELLAN:R:EGISTU

vintagecaFat:fd io.se

Ul.CSYSTfM OM$$-1

KOMPONENT

C. ~~~~~OT\J~
rJ~·"If.rJrJJl, . ,/iOvfoJka,co SPELARE/ TUNER-SYSTEM.
GtX-fS

CENTRATE CD SPElARE
FORS'TARIC.ARE
2x 30W

f S. f060
f-R0N IIt001AI.AIU,

_f

GM·1lA

l
!0-400
k.ASSt Tl OAC"

GRARSK fOUAUlf.R

fOIISlARJCAA!
, )( 150 w

••

••

f$-1609

IIAU! HOGTAIARl

SYSTEM 5: KOMPONENT KASSETTDÄCK/ RAD/0.
RAO<O

FORSTAAKARE
2 x 30W.

CEX·007(M81

EQ.??O

MSSfnOACI(

T$.F20'2
HOCTALARE FRAM

GM-41A

I

GWISK EOUAUZER

GM.\?1

caraudio ·se

fORSTARI(AI(E

l

'11

60W

T$-f006
t+0GTALAlt lAte

SYSTEM 6: KOMPONENTDÄCK/ TUNER-SYSTEM.
TUNU

fOIISlARXAR!
2 x30W

_r

c~ 41A

r

EQ-:120

KASSU IOACK

GRAFISK EQUA11ZER

l.
fORSTÅRI(AR!

'Zx6JJW.

TS-Wl04

IIASHOCTAlAR!

vintagecaraudio.se
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STANOARD

·- V'

~
Bland Pioneers standardsyste~'91fff~
Q
högeffekt tuner/kossett-kombinationer med ragnl våutgång till standard tuner/kassett-kombinationer
och rena kassettspelare - var och en med utmärkt
ljudkvalitet till ett vettigt pris. standardsystemen är
perfekta när man inte har utrymme för ett komponentsystem eller helt enkelt vill ha en bra, allround
bilstereo i en enda enhet som ör enkel att montera.
Om man senare ändrar sig skall man upptäcka att
Pioneer standardsystem har många intressanta utbyggnadsmöjligheter.

STANDARD

KOMBINATIONSAPPARATER.
styrd kasseH in/utmatning,.fjöderlöH
knappslyrnmg och mus,ksaknmgsfunktion.

J•
~c t:J:;.rtf;:L~t.t!a~~#~~:~~Do/by* B och C.

onvändbor till inspelade kasseHer med
endera Dalby* B (8 dB brusreducering
vid 5 kHz) eller Dolby* C (15 dB brusreducering vid 5 kHz) och ombesörjer en
brusfri musikåtergivn ing från kasseHbandet.

KEH-9080Bm
HöGEFFEKT AlJTOREVCRSERANDE
KASSffi/ RADIOKOMBINATION.

......
......-··.

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 20 W (EIAJ) högeffekt

RADIO o Kvarts PLL syntesradio o ARC V
FM o 24 stationers förvol (6 FM 1, 6 FM2,
6 FM3, totalt 6 st vallrio p0 MY och LV)

da BSM på alla tre FM-banden individuellt lika väl som på MV/LV-bandet.

Förbättrad säkerhet.
KEH-9080B ståtar med nyH dubbelt
säkerhetssystem. Med det menas att den
har både Secret Code och stöldkasseH.
Secret Code skyddar apparaten genom
en l 0-ställig fyrsiffrig person Ii g kod som
du själv bestämmer. Två dekaler aH fösta
på fönstren ör också medskickade för aH
upplysa en eventuell t juv om alt ditt l judsystem är skyddat.
När du är bortrest eller måste lämna
bilen i eH sådant område som kan vara
osäkert hor du genom stöldkasseHen möjlighet oH to med din stereo från bilen.

--'-'

o Preset sea n o BSM (bösta stations minne)
o Stotionssökning uppåt/nedåt med
variabel nivå pö lokalstationssökningen
o FM Auto/mono

KASSm o Autoreversering o Full
logikstyrning o Inmotning/utkost med
motor o Dolby• B och C o Automatisk
bondtypväljare o Musiksökning o Blank
skip o Tändningsnyckelstyrning o ATSC
(automatisk bondsträckning) o Vridbort
superlaminerat tonhuvud o Dubbel azimuth
FÖRSTÄRKARE o separat bos/diskont
o loudness o foderkontroll p6
lågnivåutgången o lågnivåutgång
ALLMÄNT o Dubbelt sökerhetssystem
(secret Code och stöldkasseH) o Multi
informations LC Display o Kantroll pip·ton
o Fjärrkontroll (med CD-R l 02) o Grön
nonbelysning

• Dolby och dM dubble O~ymbolen 6r ~rumörken som tillhar

Oolby lob«ototies l icet'IS;--flg C«pcHolion.

CD-R102
större effekt - fler funktioner.
KEH -90808 är vår toppmodell av hög effekt kombinationsapparater. Försedd
med 2 x 20 W max uteffekt, fulllogisklyrning, autoreverse, Dolby
och C, vår
vidareutvecklade BSM och dubbla sökerhetssystem med både Secret Code och
stöld kassett.

s•

Full logik och autoreversering.
Den fullt logikstyrda aulareverseran de kasseHmekaniken i KEH-90808 ger
dig en stabil och exakt avspelning, motor-

Bästa Stationsminne.
Bästa Stations M inne (BSM) är eH automa.tisk frekvenssökni ~.gs --:- och stationsforvalssyslem som so ker 1genam b andet i två alika nivåer från hög till låg.,
sorteror ut och memorerar de sex starl<aste och renaste stationerna i ordning efter
dess styrka.
BSM är speciellt effektiv när du är ·
osäker på vilka stationer som finns i det
område du befinner dig i. Du kan anvön-

Fjärrkontrollför KEH-9080Bsomtillbehör.
Radio : upp/ned sökning eller manuell
sökning.
Kassett: snobbspolning fram/bak och
musiksökning.
Förstärkare :volym upp/ned.

vintagecaraudio.se
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Dubbelt säkerhetssystem.

ARCVFM.
KEH -80808 ör o cksö utrustad med
vår ovoncerode ARC V (automatisk mottagn ingskontroll mao·k V) FM radio. l områden med stark s~fGII styrka förhindtror

Att ha dubbel sökerhet innebör aH både ha en personlig Secr et Code och en
standard stöld kassett.

9 BC~~~~ftfl:~,m~~~~;
.

intermodulati on och lå ter dig avlyssno din
station k la o1 o ch utan distorsion.

Fulllogikstyrd autoreversering med
revolverhuvud.

KEH-BOBOBm
HöGEFFEKT AUTOREVERSCRANDE
KASSETT/RADIOKOMBINATION.

- HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 20 W (EIAJ) högeffekt

RADIO o Kvarts Pl l syntesradio
o ARC V F'M o 24 stationers förvol
(6 FM l, 6 FM2, 6 FM3, totalt 6 st volfria
pö MV och LV) o Preset scon o BSM
(bösta stations minne) o stationssökning
uppåt/ nedåt med variabel nivå pö
lokalstationssökningen o FM Auto/ mono

srm•rm
EiRtlJ DO

Vårtvändbara tonhuvud hartvå oberoende a zimuthjusteringor. En för spelning framö t och den ond ra för spelning
bakåt. Det ~ör d et möjligt för bandet att
alltid ligga orö tt läge i förhöllande till
tonhuvudet i bå da spelriktningarna och
kan dörmed ock så få bösta frekvensåtergivningen i båda riktningarna.

•••c

Atimvlh

[

,,

l

LID

E

En tiosiffrig, fyrstöllig kod som endast
du könner till sörjerför ett b ro stöldskydd.
Med hjälp av stöldkassetten kan du lött to
med dig stereon am du lämnar bilen en
längre tid eller parkerbr på osäker p lats.

Följande opparater ör utrustade med
stöldkassett sam standord : KEH -90808,
80808,60808,50808.

ivsler'ingnknN

KASSETT o A" toreversering o Full
logikstyrning o Inmotning/utkost med
motor o Dal by• B o Automatisk
bondtypväljare o Musiksökning o Blank
skip o Tändningsnyckelstyrning o ATSC
(automatisk bondsträckning) o Vridbart
superlaminerat tonhuvud o Dubbel
ozimuth

FÖRSTÄRKARE o Separat bos/diskont
o l oudness o Faderkontroll p6
lågnivåutgången o l ågnivåutgång

ALLMÄNT o Dubbelt sökerhetssystem
(Secret Code odh stöldkassett) o Multi
informations LC Display o Kontroll pip·
ton o Grön nattbelysning

Hög effekt och stora möjligheter.
KEH-80808 delar många av funktio nerna med KEH-90808 inklusive
2 x 20 W effekt, fulllogikstyrd autorever serong och en högkönslig PLL dig ital
radio.
KEH-80808 saknar dock Do lby* C, SL
tonhuvud och fjörrkontrollsmöjligheten.

~

..
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.
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STANDARD

Lågnivå betyder att du kan börja med

ett 1vå-högtolorsyslem drivet av den

Arbetssätt för variabel nivå av Lokal

stationssökning.

inbyggda förstörkaren och nör du så
önskar, kamplettera med en förstörkare
och ett par hög~~Qfe för att få ett k raftfullt

'--' dfi>rf!Jfl.Jf:J;l./Jet:s$ee erb ju-

KEH-6080B m
HÖGEFFEKT AUTOREVERSERANDE
KASSETT/RADIOKOMBINATION.

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 20 W {EIAJ) högeffekt

RADIO o Kvarts PLL synlesradio
o ARC V FM o 24 stolianers förvol
(6 FM l , 6 FM2, 6 FM3,tolalt 6 si valfria
pö MV och LV) o Preselscon o BSM
(bösta stations minne) o Slotionssökning
uppåt/nedåt med variabel nivå pö lokolstationssökningen o FM Aula/mona
o Permonenl minnesbockup
KASSETT o Aulareversering o Dal by* B
o Metoii/70!LS bondomkopplare
o Musiksökning
o Tändningsnyckelstyrning o ATSC
(automatisk bondsträckning) o Hörd
premolloy tonhuvud
FÖRSTÄRKARE o Separat
bos/diskan tkontroller o Loudness
o Faderkontrolltill lågnivå
o Lågnivåu tgång

cm

B •
2X20W.

:

der dig allt du behöver för att hålla tjuvarna borta från din stereo. En liostöllig, fyrsiffrig personlig säkerhelskod ger endast
dig til lträde till din stereo.
Med hjälp av två märklapparott fästa
på bilfönstren uppmärksammar den ohederlige att d in stereo är kodad. Nä r du
önskar ta med d ig din stereo kan du använda stöldkassetten, sam ör standard på
KEH-60808.

EamJ m •

lm BC

Grundsystem med 2 högtalare.

1

i

IKEH-60808 erbjuder de flesta bilstereafunktionerna till ett a ttraktivt pris.
T.ex. High Power, PLL d igital radio,
Dolby* B, dubbelt säkerhetssystem och
möjl ighettill vidareutbyggnad via lågnivå

för att nömno några få exempel.

·--- ----------~ LA

~----

"' ~----

l

---------- - ... 1.3

60

. -----

·------~l2

-.....J
ABCOEFG H IJK L M HO

är funk tion när extra l <EH·608~ d
färsfär< tJvtfi'fj(j?t(J,(; Q ra u i o . s e
':l

V(M'iobecl niv-6
lokal sö\ni"((

80

StOiionor

H0GTAlARE

Obs. : Faderkontrollen

Signclllyrico (dB,..V)

2-FORST..f H0GTAI...AA.$YSTEM

!•
••

FIIÄMRE
HöGTAI.ARE

~J=====~==:
BAI(Of
KÖGTALARE

Variabel nivå av Loka l stationssökning (variabel LOC. S) möjligjör att söka
upp den starkaske FM-sto tionen i områden med många FM -söndare t.ex. stora
städer.
N ivån på d en variab io LOC. S kan
justeras i fyro steg på fronten, vi lka är
märkta L-4, L-3, L-2 och L-1 på LCD disp layen. Vortefter tröskelnivån ökas filtreras. svagare stationer bort, och endast de
storkaske kan tas in.
.
Variable LOC. S funktion finns i föl jande KEH-serien kombinations modeller
KEH-9080B/8080B/6080B/5080B och
4080.

ALLMÄNT o Dubbelt sökerhetssystem
(Secret Code och stöldkossett) o Grön
nattbelysning

vintagecaraudio.se
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HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 20 W (EIAJ) högeffekt

RADIO o Kvarts Pll syntesradio

A~#.iY/:!itj~J~~o

uerosta stations ml nn~~tionss~'Fning
uppåt/nedåt med variabel nivå på
lokalstationssökningen o FM
Auto/mono o Permanent minnesbockup

Vi vill speciellt framhålla de värdefulla egenskaperna på KEH-50808- ett utomordentligt system som erbjuder en lång
rad o v sofistikerade funktioner till ett
överkomligt pris. Du får 2 X 20 W
uteffekt, kvarts Pll radio, ARC V FM, Bästo stationsminne (BSM) och dubbelt säkerhetssystem.
Tillsammons bildar dessa funktioner
en oslagbar kombination av finesser till
ett oslagbart pris.

KASSETT o Aulareversering o NS

KEH-5080B m
HöGEFFEKT AUTOREVERSERANDE
KASSffiiRADIOKOMBINATION.

lli;o?JIID

Ea

B

••

(brusreducering) o A TSC (Automatisk
bondströckning) o Hård permolloy
tonhuvud

FÖRSTÄRKARE o Separat
bos/diskontkontroller o loudness
ALLMÄNT o Dubbelt sökerhetssystem
(Secret Code och stöldkossett) o Gul
nollbelsyning

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 20 W (EIAJ) högeffekt

RADIO o Kvarts Pll syntesradio
o ARC V FM o 24 stationers förvo l
(p FM l, 6 FM2, 6 FM3, totalt 6 st vallrio
på MVoch l V) ~/~scon o BSM

tllUtJU . 1.tl~~$~g
lokalslotionssökningen o FM
Auto/mono o Halvpermanent
minnesbackup

KEH-4080
HÖGEFFEKT AUTOREVERSERANDE
KASSffi/RADIOKOMBINATION.

26

m~a••=

Eall

H jörtat på KEH-4080 ör den fantastiska kvarts PLL ARC V radion som sörjer för
den utomordentliga FM stereo mottagningen och håller ned störningar till ett
minimum.
Du kon också glädja dig åt automatisk sökning upp/ned, sex knappars,
24 stationers förvol (18 på FM) och scanning av de tidigare inprogrammerade
stationerna för avlyssning av varje band.

KASSETT o aulareversering o hård
permalloy tonhuvud o ATSC
(automatisk bondströckning)
FÖRSTÄRKARE o Automatisk
loudness vid låg volym

ALLMÄNT o Gul nattbelysning

vintagecaraudio.se

STANDARD

HUVUDFUNKTIONER
o 4 x 7 w• eller 2 x 8,5 (EIAJ)
RADIO o Kvorts-PLL-syntestuner o ARC
V FM o 24 st.o~~r.s förvol (6 FM 1,

~ ~cU,!i:Dn~:$()3:J~;

med lokalstationssökning o FM
outo/mana u Halvpermanent minnesbockvp

KASSETT u Avtareversering o Musiksökning u Tändningsnyckelstyrn ing
o ATSC o Hord permolloy tonhuvud

KE-3080 m

1
lCll,_ ,_

AUTOREVERSERANDE

KASSffi/RADIOKOMBINATION.

l49~

""'- MS
.....,.
y
~

.

x~

FÖRSTÄRKARE o Separat
bos/diskont o Lovdness o Foderkontroll
ALLMÄNT o Gul nollbelysning
09$1 • A x 7W2ohmt16t4 h691olor•ör Oft$f._,I'IQoch
fodc&ontrollen i m.it!löge.

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 8,5 W (EIAJ)
RADIO o Kvorts-PLL-syntestvner o ARC
V FM o 24 stotianers förvol (6 FM 1,

6 FM2,6 FM3och6 MV/LV) o Pre-set

:Si}flit~u~§et

KASSETT o Autoreverseri ng o A TSC
o Hord permolloy tonhuvud

KE-3030 m

FÖRSTÄRKARE o Automatisk
loudness vid låg nivå o Gul
nollbelysning

Kombinationsapparat för 4 högtalare.
KE-3080 ör gjord för dig som redan
från börjon önskor 4 högto rare, from/bok
med stereol jud. Hör ör det verkligen 4
konaler på vardera 7 W mox uteffekt. Det
betyder den effekt du behöver för att driva ett Pioneer 4-högtolorsystem.
Fördelorna med ett 4-högtolorsystem
blir uppenbara i och med installationen
av din KE-3080.
ljudspridningen förböl1ras med ett 4högtalorsystem och överbryggor hinder i
bi lens interiör.
Utöver ett fantastiskt ljud kan du också njuta av en lång rad funktioner såsom
kvarts Pll Tuner, 24 stationers förvol och
aulareverseronde kassettdäck.
Allttillsom mons gör KE-3080 till en
perfekt kombinationsoppa rot för allo
som önskor sig ett prisvört 4-högtolorutförande.

Prestanda och bekvämlighet: en perfekt kombination.
KE-3030 erbjuder en prisvärd stereo
med utmärkta prestanda.
Blond huvudfunktionerna i den hör
kombinationsopparoten ör kvarts Pll tunern med exakt låsning på stationerna.
ARV V FM Automatisk mottagningskontroll för bösta mottagning i allo situationer. Dessutom 24 stationers förvol
varav 18 på FM.
För ytterligare bekväm lighet finner du
också ett aulareverseronde kassettdäck,
ATSC Automatisk bondströckning, för
jämnare gång och böttre l judåtergivning.
Somt en grön noHbelysning.

AUTOREVERSERANDE

KASSffi/RADIOKOMBINATION.

vintagecara udio.se
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HUVUDFUNKTIONER
o 4 x 7 w• eller 2 x 8,5 W (EIAJ)

• 4 x 7 W max vid 2 ohm när fyra högtalare
är ansfulna och när fader kontrollen slår i
mitlfäge.

RADIO o Kvarts PLL Syntesradio

r&&ti&~öifiii

stationsminnej o Stotionssökning
uppåt/nedåt med variabel nivå på
lokalslotionssökn ingen

KASSETT o A ufo -stop o Låsbor
snobbspolning fram/bak o Automatisk
frigöring ov tryckrullen vid bandslut
o Hårdpermolloy tonhuvud

KE-1080
AUTO-STOPI' KASSETTIRADtOKOMBINATION.

FÖRSTÄRKARE & ALLMÄNT

o Volym/bolons/Tonkontroller

o Automatisk loudness o Foderkontroll
o Gul nattbelysning

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 20 W (EIAJ) högeffekt
RADIO o ARC III FM o Manuell
stationsinstöllning (KPH-4130 :
FM/MV/LV, KPH-4120: FM/MV) o FM
outolmona
KASSETT o ~"!:l_flillerse o

NS

n%/.IJ:I,lJf/QfaDfJ~sk

bondströeko re) o Hård permolloy

KPH-4130
KPH-4120

FÖRSTÄRKARE & ALLMÄNT
o Separat bas/diskant o Loudness
o Gul nattbelysning

Hög effekt , höga prestanda.
En inbyggd 2 x 20 W högeffek tförstärkare är drivkroflen bakom denna exceptionella kombinationsopporal med
både höga prestanda och en mängd onvändbara finesser.
ARC mFM Automotic Reception
Contro l (automatisk mottogningskontroll).
FM stereo/mona-omkopplare. Separata
bos/diskontkontroller. Metallbondsomkopplore. NS b rusreducering och loudness, p lus ett bekvämt aulareverseronde
kossettdäck med front i DIN -storlek och
grön nottbelysning.

HÖGEFFEKT AlJTOREVERSERANDE
KASSETT/RADJO KOMBINATION.

28
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STANDARD

KP-3130m
KP-3120
AUTOREVERSERANDE
KASSETTDÄCKIAADIOKOMBINATION.

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 8,5 W (EIAJ)
RADIO o ARC ID FM o Monuell tuni ng
(KP-3130 : FM/MY/LY, KP-3120 :
FM/MV) o FM outol mona

KP-2080m
KP-2050

AUTORI'PIAYKOMSINATIONSAPPARAT.

KASSETT o Autorever$ering o ATSC
o Hörd permolloy tonhuvud

o 2 x 8,5 W (EIAJ)
RADIO o Manuell tuning KP-2080 :
FM/MV/LV, KP-2050: FM/MV o FM
Auto/mono o PNS (brusreducering)
KASSETT o Autoreploy/ outostop
o Lösbor snobbspolning o Hörd
permolloy tonhuvud

FÖRSTÄRKARE o Loudness o Gul
nollb elysning

FÖRSTÄRKARE & ALLMÄNT
o Loudness o Gul nollbelysning

,.,.Kfo-::~,...,..,.,p.·
,--------------~

HUVUDFUNKTIONER

se

KA-E353(BK)riJ
AUTORMRSERANOE KASSETTSPELARf.

HUVUDFUNKTIONER
o 2 x 8.5 W (EIAJ)
KA.SSETT o Aulareversering o Lösbor
snobbspolning from/ bock
o Hördpermolloy-tonhuvud

FÖRSTÄRKARE o Volym/bolons/lonkontroller o Loudness
ALLMÄNT o Grön nollbelysning

vintagecaraudio.se
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BOOSTER/FÖRSTÄRKAREIEQUALIZER.
Den här gruppen omfattar tre
produkter. Två av dem (BP-880
och BP-650) erbjuder det senaste :
2-vägs signal ingång, vilket gör
dem användbara både till kompo-

nent och kombinationsapparater
från Pioneer.
Med komponent eller låg nivåapparater
DIN-kontak-

ten och ger då en normal equalizer/förstärkare.
För kombinationsapparater
anslutes
·
rna och
•aue...1 detta

läge är BP-880 och BP-650 som
Booster/Equal izer.
BP-41 är en högeffekt booster
som kan användas tillsammans
med kombinationsapparater.

~~------------------~~~k~.~~~~.~ c~.~~~~~~~~------------~------~

BP-BBOnn Dl

GRAFISK EQUALIZER/FÖRSTÄRKARE 4 x 20 W.

HUVUDFUNKTIONERl

250, 500, l k, 3,5k, l OkHz, ± 12 d B)
o LED punkter på regiogen

o Fo derkontro ll o Tonkurvsovstöngning
o 2· vägs ingång (kompa eller booster)
o Automatiskt till/frå n·slog o Stereo

HUVUDFUNKTIONER

BP-650n12 o1

o 2 x 25 W eller 4 x 6,5 W {EIAJ) max

GRAFISK EQUAUZER/FÖRSTÄRKARE2 x 25 W.
EllER 4 x 6,5 W.

uteffekt o 7· bonds equo lizer (60, 125,
250, 500, 1k, 3,5k och 1OkHz, ± 12 dB)
o LED·belysning ov reg iogen
o Foderkontroll o Tonkurvsovstöngning
o 2-vägs ing ång (kompo eller boosler)
o Aulo motiskl till/frå n-slo g

LED nivå indikator

4 x 20 W (EIAJ) mox uteffekt
o 7· bonds g rofisk eq uolizer (60, 125,

EQ/ FORST.

FORSTÄRKARPLAlS

BP-41

BOOSTER 2 x 30W.

HUVUDFUNKTIONERl

x 30 W {EIAJ) mo x uteffekt o 2 x
l~
~f W kontinuerlig uteffekt vid l kHz,
30

l

HOGEFFEKT M fO
LÅ(;NIVÅUT(;ÅNG

[

% THD o Relä o'l\01 • plopp»·liud

FRÄMRE

o Au tomatisk strömbryta re
o Cl10ssiemått 150 (B) x 25 (H) x
150 (D) mm o l ,6 m signolkabel
8AKRt

CO-Il .S

KOMPO fÖR~NGN INGSSLAOO
LÅNG)

1'-5 M

.. .
..

Anm.: BP-880 kon inte användes i kombination med TS-VXlOO h~gecaraudio.se

STANDARD

STANDARDSYSTEM.
Alla standord b ilstereoenheter
har inbyggda förslärkare och
behöver endast ett por högtalare

för off mon skall få en komplett

Här är tre exempel på typiska

system med tillbehör som exem-

anläggning. De flesta entusiaster

pelvis en högeffektförstärkare

utbyggda system som Pioneer kon

vill sökert bygga på detta grund-

och ytterligare ett por högtalare.

rekommendera.

i/;;d~~ C (}tj'T'r.6/ tW!iif!P'~vASYSTEM.
t-tOCtFFt.KT KASSEn/T\JN ER
KOMSINArlON l x 20 w.

Il
-====~r-i
y
G•,o

TS-1080
fRONTttOGTALARE

tiA

fORSTAtlWif
? x JOW

SYSTEM 2 : STANDA RDSYSTEM.
TS-1001

SIANOARO 81l$TEREO
KOM81NA00N 4 x 1 w,

f RONTHÖGfAlARE

TS-1601
BAKat: HOCTALAitE

caraurlio ·se
SYSTEM 3 : STANDARD + EQ! FORSTÅRKARSYSTEM.
TS-1070

SlANOAtO 81lSTUEO
KOMiiNAT)()N ? x 8.S W

FRONT110ClALAtt:

EQ/FORST <t x 20 w

TS-X3
BAKRE H0CTALAII:E

vintagecaraudio.se
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CD-707(MB)

Justerar bala nsenfrom/bok i komponentsystem med två lörsiärkore.

TILLBEHÖR OCH
CD-92

CD-229
NDAPTER FÖR KOMPONENTENHETER

KOMPONENTBALANSKONTROLL FÖR TVÅ
FÖRSTÄRKARE.

Gör det möjl igt att koppla sommon
ä ldre Pioneer komponentdäck (med tjock
speciolkontokt) med en ny förstärkare eller equolizer (med 8-polig DIN-kontakt).
Användningsområdet syns i diagrammet
nedan.

Gör det möjligt att koppla sommon

OACK

~7v (n t q fl ec~malui~f1i~§}c
-11111
kontakt) . Användningsområdet syns i
d iogrommet nedan.

1toST.

[ 11111

UD-lBOA
HÖGEFFEKT FADERKONTROLL

Högeffekt foderkorlroll för fyra
högtalare i system medupp till2 x 70 W
max effekt. Passar perfekt till GM-121
förstärkare.

NYTI KASSETIOÅCK

r
DÄCK

m;

.~l')

FCRST.

~780A

FADERKONTROLL

NY

CENTRATE
KEX·900

Foder@J{~'!JiJ!9 e c

1A~

1'1.

·u~

KPX-n7
KEX-500
DEX-n
FX-K9
FX-KS
KEX-M7008
DEX-M300

~ Ii1'1

D.AMP.

DÄCK

BAL

KPX-660
KPX·440
KPX-220
KP-007
KP-005

CD-229

KEX-73
KEX-33

ETC.

C0-9

CD-229

c~

EQ/ASl
EQ·505
EQ·400
EQ·220
EQ· IOO
EQ·E303
eQ.OOI

AMPLI
GM·A201)
GM-201
GM-121
GM-41A
GM-AI20
GM-42

eE~~10

KP-919G
KP·818G
KP·717G
KP·313G
KP·212G

CD-5

CD-707

le-~

GEX-68
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NY FO:RST.

•

(!.) r~,"(;o.. -.._..,..,

AD-940

C0·91

SAMMANKOPPLING AV NUVARANDE OCH TIDIGARE KOMPONENTsTEREO

C-

system med upp till2 x 30 W max effekt.

ÅLORE ICASSIOTIOÄCK

CO-m

C0·92

CD-92

CD·92

CD·92

CD-92

CD-92

C0-92

CD-92

CD·92

FORST.
KEH-9000
KEH-9000
KEH-8080
KEH-8030
KEH-8830
KEH-7S30
KEiilfA13l JO
K lilef.l.~
KEH-6030

CD·229

CD-92

CD-229

CD-92

CD-229

CD-

CD-229

CD-229

CD-229

CD·229

GM-120
GM-4

CD-229

CD-229

CD-229

CD-229

CD·229

CD-229

vint

CD-229

ar

·''"

TILLBEHÖR

MONTERINGSSATSER.
RD-980
AD-990C
AVSTÖRNINGSI:NHET FÖR GENERATOR.

AD-G7131DIN-Dul AD-E440rEJ

AVSTÖI!NINGSI:NHET FÖR GENERATOR.

'
Undertrycker störningar från såväl
generotor som signalhorn, blinkers, etc.
Tål upp tiii4A.

/

MONTERINGSSATS.

MONTERINGSSATS.

För infälld montering av KPX-660,
KPX-440 eller KPX-220 i ett uttog med
!50-mått.

För infälld montering av KA-E353(BK)
i ett uttog med ISO-mått.

GUID E TILL STÖLDKASSETIER.

Undertrycker störningar från såväl
generotor som signalhorn, blinkers, etc.
Tål upp tilllOA.

KABELSATSER FÖR STÖLDKASSETT.
För använd ning till sommons med AD-912 stöldkossett nör 2 bil or
delar på samma spelare.

RD-251

RD-253

För KE-3030/3080-serien.

BILSTIREOMODELL

~...

För KEH-9080/ 8080/
6080/ 5080/ 4080/ -serien .

För KEX-M700B.

KEH-50806

KE-3080

h
....
,..

Stond Or'd

(;J
U

• kabelsots

...__ _ __

Tillbehör

AD-912
_ __.;:_---+

"<

• Tillbehöf
RD-251, RD-253
eller R0-256

(;J•

KE-3030

o
o
o

AD-437 AD-912 AD-914 AD·930

KPH-4 120

o

KP-3130
KP-3120

o

KP-2080
KP-2050

o

KEX-M7008

6

KPX-660

o

KE-1080

KPX-440

o
o

O... EK'h'o till~höl' kon on.slvtos.
/1 ... Bilstoreon Ieveteros med stöldkosseH.
E:~~:tro

Bilstereo

BILSTER!OMODELL
KPH-~ 1 30

KEH-60808

")l ' Medföljonde

eller tillbehör
AD-912

AD-437 AD-912 AD-914 AD-930

KEH-9DBDB

KEH-4080

-

STÖLDKASSm

STÖLDKASSm

tillbehör behövs boro om du OOs:kor onv6ndo t n oc.h somrna bilstereo i 2 olika bilor.
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HÖGTALARE

Högtolarna utgör den slutliga
måste väljos med lika stor omsorg som
bilstereosystemet Dörför rekommenderar vi att du lyssnor
pö många olika modeller hos din Pioneeröterförsöljore
innan valet sker.
En guide för högtolorinstollotion ser du pö sidorna 5459 och dör kon du se vilka Pioneer-Högtolore som passar
i din bil och i vilka monteringspositioner. Dessutom, eftersom biltillverkare ändrar sina specifikationer då och dö i
olika bilmodeller, ör det alltid rekommendabelt att dubbelkontrollera att det
finns erforderligt
utrymme innan monteringen påbörjas.

HÖGTALARE

Att välja bästa högtalarsystem för din
bil.

Högtalare för speciella bilmodeller.
Många bilor levereras med speciella
inbyggda högtalarutrymmen som inte
passar till stondordhögtolore för infälld
monterjg. Har:!:_l.-sådon bil erbjuder

Pioneers högtalarsortiment är mycket
stort. Hemligheten vid vol ov högtalare är
att moteho högtalarnos specifikationer
mot bilstereons och mot bilen sjä lv för att
få bästa resultat.

~~dfr~ö~y~,~;~~t't.t!sso

Infälld eller utanpAiiggande
montering.
Generellt kon olla bi lhögtalare delas
in i två grupper. Infällda högtalare monteros i dörrar, instrumentbrädan eller i
bakre hyllon genom att lämpliga
hål skärs ut och
genom att använda det luftutrymme som finns bokom som resonanskammare för
bosljvdet.
Utanpåliggonde högtalare ör redan
utformode på monteringsklart sätt och
kon lätt monteros ovanpå bakre hyllon
ufon att mon behöver sköra vt några hål.

Cross-axial och Tilt-axial.
l bi !stereo obsarberos ofta de höga
tonerna eller reflekteras de i bilens innandöme och påverkos innan de når öronen.
För att bibehålla de höga frekvenserna
och återge den naturliga musikens innehåll hor Pioneer utvecklat följonde specialkonst ruktioner som riktar dessa könsli ga frekvenser direkt mot lyssnaren.

högtalare passar i hålen vton extra borrning eller liknande. För detaljer se sidor·
no 50·53.

4-högtalarsystem.
Ett 4-högtolorsystem rekommenderas
i de flesta bilor så snart det ör möjligt,
med ett por installerade i ontingen from·
dörrarna, sidoponelerno eller i instrumentbrädan och det ondro poret där bok.
4-högtolorsystem riktar den viktiga sie·
reainformationen framåt och jämnor
dessutom vi frekvenskurvon och öka r
ljudniv6n.

/~
J/,
l

l

Effektanpassning.
För att kvnno driva högtolarna vid full
volym vton att de förstörs, ä·r det nödvändigt att välja högtalare med lika eller
större högre maximol musikeffekt ön den
maximolo uteffekten hos förstärkaren.
Den maximolo musikeffekten indikeras
under varje högtolares modellnummer i
den här katalogen.

..................
20 w. ti'ICISil.effeld el'w
k.to~re högtolcwe

tNJ7. /

ko!\Ol

Tilt-axta«~in t Q 9e C 8Jifå~lhdi8n1erfPra.
~ J.'ili•I!.M
0Honercomb
.._.-

Den här symbolen refererar till en
högtalartyp som använder ett aluminium·
bikoke-membron med tunn aluminiumfolie fromtill och baktill. Detta avancerade
höglalormembron karakteriseras av låg
vikt, hög hålllosthet och stor inre
dämpning.

rt /

1/ 1 /

~

Vattentålig.

Nä r den här symbolen
presenteros tillsommons
med en högtalare visor
den att konen är skyddad mot vatten.
l

Cross·oxiol (hoN hyl/o) TS·RBOO(BK).

Rekommenderas

60 W. mu$ikeUekl eller
kroft;gore h6t)l~ore

150W

~

Högtalare som visas
med den här symbolen
Ievereros med vottenovslö·

to re.

60W mo11
konol

Cross-axial-hög talare.

l

Vattenavstötare.

Rekommcnderos
lSOW. fl'l~eff•l.:"•

~\ore

••

••

••

Ett billigt sätt att bygga vidarepA ditt
bilstereosystem.
Många använder fortfaronde de högtalare som installerades i bilen när bilen
vor ny. Om du inte ör helt nöjd med ljudet
från dessa högtalare så kon du lätt bygga
vidare på det du redan hor. Vartör inte
välja ett par Pioneer-högtolore? Det är
lött g jort och även en enklare förbättring
ger genast utbyte i ett klora re ljud.

vintagecaraudio.se
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TS-V SERIEN DIGITALKLARA HOGTALARE.
Pioneer högtalare i V-serien är ett

Spec.i ellt utvecklade för oH klo ra av

höga krav på högtalare, att dessa sicall

Pioneers V-seriehägtolo re bygger på

resultat av de ständigt ökande kroven på

CD-ljudets stora dynamik.

klo ro hög effekt, ho ett brett frekvensom-

samma avancerande teknik som det bös-

högsto ljlidkvalitet i dogens bilstereoonläggningar.

De digitala ljudystemen ställer mycket

råde somt ho låg distorsion.

to inom begreppet hemhilihägtolore.

HUVUDFUNKTIONER
o 150 W mox musikoffckl
o 16 cm 0 HR-kon -bos n 44
mm 0 mellonl'e~ i stcr med

mogneloljekylnong o 22 mm
0 dometwceter med mognol·
oljekylning o Höglolorlådo
och grill av aluminium·
legering o Syrefri koppor i
högtolorledningomo
o Frekvensomf6ng :
30-25 000 H z o Känslighel :
91 dB/W/ m o Monl&rings·
djup : 65,5 mm

TS-V16

#Q_:.

150W. MAX.
INrALLD IOCM
FYRKAN11G
2.VÄGS HYBRIDHöGTALARE.

TS-V69
HUVUDFUNKTIONER

il~J
._.,.
',;":

~

OJ

Kylning med magnetisk olja kommer
från rymdteknologin; en olja mättad med
extra finkorniga järnoxidpartiklor
(Fe30.), fyller utrymmet runt talspolen i
magnetgapet hos mellonregister- och diskonthögtalarna i V-serien. Ol jan kyler

legering o Syrefri koppor i
hög'lolorledningorno o f re~

6 gånger böttre ön luft och leder värmen

kvensomfång : 28-25 000 Hz
o Könslighel : 95 dB/W/m
o Monteringsdjup : 69 mm

36

o 60 W mox musikeffekt o
1Ocm 0 HR-kon-bos o 22

Ma:e?tJ);JjtbQ 9e c

o 150 W max. musikeffekt
o 6" "9'' (16" 24 cm) bos

o 50 mm mellonregislerkon
med mognelotjekylning
o 22 mm 0 domo tweeter
med mogneliskl flöde o Gri ll
och korg av aluminium·

HUVUDFUNKTIONER

l 50 W. MAX.
INFÄLLD
6" < 9" 3-VÅGS

till magneten. V-seriens högtalare med
liten d io meter, för mellanregister-och diskont, k loror därför höga effekter särski lt
bro . M agnetoljan lärböttror dessutom
lineoriteten hos talspolens rörelser vilket
resulterar i lägre distorsion.

mm 0 dometweeter med

mogneloljelcylning o
Höglolort6do och grill ov
aluminiumlegering o Syrefri
koppor i högloforledningomo o f re·
kvensomf6ng : 48-25 000 Hz
o Könslighet : 90 dB/W/ m
o Monteringsdjup : 46,5 mm

~:s-

l ,

V10

...,~_..:
nnc-

60W. MAX.

INFÄLlD
IOCM2.VÄGS
HÖG TALARE.

vintagecaraudio.se

HÖGTALARE

2-VÄGS HYBRIDHÖGTALARE AV 8/KAKETYP.
HUVUDFUNKTIONER

HUVUDFUNKTIONER

c 120 W mo x mu$ikcffekt

o 60 Wmot musikeffekt

o 1Ocm 2-vog• hybrid ·
högtalare med lyrkantig l
bikokemembron

o 16 cm 2-vögs hybrid ·
högtalarn med fy rkantigt
aluminiummembran

0

1t1J'f!j;~e

o Frekvensomfång :

48·20 000 Hz o Kön•lighet ,
89 dB/W/ m o M0<11eringsdjup ,37mm

d jup ' 41 mm

TS-F606
OHoneycomb

~:Ou:
. ... ·..

120 W MAX
INFÄlLD
16CM FYRIV\NI
HYBRID 2 VÄCS
HOGTI\lAR(

TS-F202
OHoneycomb

Genomskärning av TS-F606.

qe araudio·se
l. 16 cm kvodrotislc aluminium
bilcolcelcon.
2. Sub-kon.
3. 332 g strontium magnet.
4. Dubbel dömpore.

60W. MAX.
INFÄLLD IOCM
FYRKANTIG
2.VI\GS HYBRID·

H0GTALARE.

Bikake Hybrid Högtalare.
Bikake hybrid i 2-vögsutförande sam
TS-F606 och TS-F202 amfaffar kva liteten
av både bikakemembran och traditionell
högtalare.
Styvheten och den ringa förlusten hos
aluminium bikokemembron tillåter en
fulländad återgivning ov det breda
d igitoll judet.
Den kvadratiska formen ökor effektivt storleken på konen för en ökad bosåtergivning.
De höga frekvenserna ör jämnt återgivna med hjälp av centermonterade
koner.
Slutresultotet ör eH förvånansvärt rikt
välbalanseratljud från höglatare i denna
storlek.

vintagecaraudio.se
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INFÄLLDA HÖGTALARE (10 cm, 12 cm, 13 cm, 16 cm).

TS-1 080 HW..:.
40W. MAX.

J<FAltO IOCM

2.VÅGS
HOGTALAI!f.

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W musikeffekt o 10 cm
0 HR·kon·bo• o 42 mm 0
kontweeter o Frekven.som·
fång, 50·21 000 Hz
o Könslighel '91 dB/W/m
o Monteri ng$djup ' 44 mm

TS-1 070 HW..:.

~f
....

~}tli>MAX.
MONTE~!NG

IOCMOU88El·

KONHOGTALA~.

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W musikeffekt o 1Ocm
0 HR fullområdeshögtolore,
dubbelkon o Frekvens·
omfång , 50-23 000 Hz

o Könslighel '90 dB/W/m
c Mooreringsdjup : 42 mm

TS-1 060 HW..:.

~~

40W. MAX.

INFÅUI>
MONTERING
IOCM

OUBBElKON·
HOGTAI.ARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W max musikeffekt
o 10cm0HR
fullområdeshögtolore,
dubbelkon o Frek·
vensomfång ' 50·21 000 Hz
c Könslighel: 90 dB/W/m
o Monteringsdjup : 38 mm

UD-M100 distansring.

Följonde högtale re pessar
fint i dörror me<fbegrönsol
monteringsdjup genom oH on-

TS-1002

~~
43

38

40 W. MAX.

INFÅllO

MONTE~ING

lO CM 2·VÅGS·
HOGTAI.ARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W musikeffekt o 1O cm
0 fullområdeshögtolore,
dubbelkon o Frekven·
somfång '50-20 000 Hz
o Könslighel' 91 dB/W/m

o Monteringsdjup : 43 mm,
44 mm med fuktskydd

TS-1001

~~
43

40W. MAX.

INFÄlLD

MONTE~ING

lO CM DUBBEl·
KONHOGTALARE.

uöndodistonsringen UD-M 100

(TS-1 080, TS-1 060, TS-1 002,
T$-1001 ).

HUVUDFUNKTIONER
u 40 W mox musikeffekt
o 10 cm 0 full·
omr6deshögtolore, dubbel kon o Frekvensomfång '
50-16 000 H z o Könslighel '
90 dB/W/m o Monterings·
djup ' 43 mm, 44 mm med
fuktskydd

vintagecaraudio.se

HÖGTALARE

HUVUDFUNKTIONER

HUVUDFUNKTIONER

o 100 W musikcifeld

o l 00 W musikeffekt

o 13cm 0 bos o42mm0

o 13cm0HR
fullområdeshög talare,
dubbelkon D Distonsring

konfweeter o Distonsring
15 mm o Frekvensomföng:

e

15 mm D Frekvensomfång '

50.120 000 --· o l(ö11$lighet ,

'J;f:t"tj,:tJtt

TS-1340

IQ_

mou:
.

.••

JOOW MAX.

tNFAllO t 3 CM
2VÅCS
fiOC TAlARE.

50-20 000 Hzo Könslighet,
92 dB/W/ m o Monte·
ringsdjup : 56,5 mm

TS-1335

JOO W. MAX.

Hi?,_

INFÅllD
MON'TfRtNG.
t3 CM OUBBU·
KON·
HöGTAlARE.

DISTANSRJNGAR SOM TILLBEHÖR
(16 CM INFÄLLDA HÖGTALARE).

';f;:a:.utdi:r;. s
distonsringar användas,
AD·M16 (25 mm),
UD-M 160 !15 mm) och
UD-M165 vinklod
17-42 mm). Behov kon ock·
sö föreligga om ruton i dörren annors inte kon vevas
upp och ned. (Uiom

TS-1230

UD-M16S.

TS-1 609).

~--------------------------~A~D~-M~16.intaQecaT~crd~SE[
agecar

INFÄLLDA HÖGTALARE 16 CM.
En ny dimension av 16 cm 0 infällda
högtalare.

,

fl G!19

TS-1609 är en normol16 cm 0 infälld
höglolore, som är speciellt utformod för
hotthyllem~~.-lej~ är försedd med

~ril~~~ah~3!~~
korg (72 mm monteringsdjupj för all olerge en extra fyllig bos.
HR-konen är gjord ov bo rrträdskärna
och pö bo do sidorna är belagda med
UV-slrålskydd. Den är inte enbart fuktskyddad ulon också styv och fast upphängd för båsto återgivning ov det digito lo ljudel.
Bidrogonde till det utmärkta ljudet är
bosens spole som är gjord av glosfiberkärna med lindning ov syrofri koppor tråd. Della möjliggör 180 W maxineffekt
utan överhettning.

TS-1609 Hil..:.

För all förböttro bosåtergivningen vid
olla nivåer användes dubbel dämpning
och verticol upphängning vidare onvändes en 57 mm mellanregister gjord ov PPS
(Polyphenille-sulfid). Ett utmärkt material
med stor styvhet och hög värmetolighet.
Den viktiga höga delen av frekvensspektral omhändertas av en horntyp
di skonthögtale re.
M ed TS-1609 kon du praktiskt tagel
känna ljudet.
·
En hell ny leknologi. En oöverträffad
ljudåtergivning.
Vad mer kon vi begära. en höglolore
för inmontering i en ny 16 cm 0
dimension.

180W. MAX.

INFÄlLD MONTERING.
16CM J .v.I;GSHOGTALARE.

Genomskärning av TS-1609.

HUVUDFUNKTIONER
o 180 W mo• musikeffekt
o 16cm 0 HR-kon -bas
o 57 mm 0 kon-mellanregister horntweeter o Frek·
vensomfång : 30-:20 000 Hz
o Könslighet : 91 <JB/W/m
o Monteringsdjup : 72 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

40

16 cm fZJ Hl? bos kon.
57 mm fZJ PPS mellonrogtsle r.
Diskont av hornlyp.
41 O g ferrile mognel.
Dubbeldömpning.
Vertikal upphängning.

vintagecaraudio.se

HÖGTALARE

HUVUDFUNKTIONER
100W. MAX.

n 100 W mox musikeffekt
u 16 cm 0 kon-bos o 57 mm

INFÄLLD 16 CM
3-VÄGSHÖGTA-

ll

LARE.

TS-1614Hn.. :.

0 kon·mellonregister
11

20 mm 0 horntw~eter'

Frekvensomf6ng :

30·20 000 Hz o Könslighet :
90 dB/W/m o Monterings-

TS-1605 Hn-:.

HUVUDFUNKTIONER
o l 00 W mox musikeffekt
o 16 cm HR-kon-bos
o 42 mm 0 kontweeter
o FrekvensomfOng :
30-20 000 H z o Könslighel :
92 dB/W/m o Monleringsdjup : 41 mm

SOW.MAX.
INFÄLLD
MONTERING. 16 CM
3-VÄGSHOGTALARE.

40-20 000 Hz o Könslighet:

92 dB/W/m o Monterings·
d jup: 48 mm

djup: 55 mm

s

@

TS-1603~-:.

~~"

aow. MAX.

INFÄLLD
MONTERING. 16CM
2-VÄGSHÖGTALARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 80 W mo x musikeffekt
o 16 cm HR-kon-bos
o

42 mm 0

kontweeter

o FrekvensomfOng :
40-20 000 Hz o Könslighel:
92 d B/W/ m o Monleringsdjup : 43 mm

HUVUDFUNKTIONER
o 80 W max musikeffekt
D 16 cm HR-kon-bos
o 42 mm 0 kon-mellanregister o H orntweeter
o FrekvensomfOng :

TS-1602
@~~

~

.. - -~.,

60W. MAX.
INFÄLLD MONTERING
16CM
2-VÄGSHÖGTALARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 60 W max musikeffekt
o 16 cm 0 boskon o 42 mm
0 kontweeter o Frekvens·
omfå ng : 40-20 000 Hz
o Känslighel : 92 d B/W/m
o Monteringsdjup : 43 mm,
48 mm med fuktskydd

TS-1601
60W. MAX .

INFÄLLD
MONTERING 16 CM
DUSBElKONHÖGTALARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 60 W max musikeffekt
D 16 cm 0 f ullomrödeshög·
talare, dubbelkon o Frekvensomfång : 40-20 000 H z
o Känsl ighet: 92 d B/W/m
o Monteringsdjup : 43 mm,

V't·~~~r~~[tl(:!1~
- !QO,_§.S~e
41

INFÄLLDA 20 CM HÖGTALARE, BAS OCH DISKANT.

HUVUDFUNKTIONER

TS-207

o 150 W max musikeffekt o 20 cm 0 bos
o 66 mm 0 kon-mellanregister o 20 mm

lSOW. MAX.
INFÄLlD ?O CM3·VÄGS

HÖGTALARE.

TS-510
~lJiib

.L

~~'iJUI

t:::..~

lOOW. MAX.
DOME TWEETER.

0 horntweeter o Fasad mellanring
o Frekvensomfång: 30-22 000 Hz
o Könslighet : 94 dB/W/m
o Monteringsdjup : 82 mm

HUVUDFUNKTIONER
o l 00 W max musikelfek l
o 25 mm 0 domelweeter
o Inbyggt delningsfilter
o Fr ekvensomfång : 2 50022 000 Hz o Känslighet :
89 dB/W/m

TS-T6
~~

lW

lOOW. MAX.

•

•" •

KONTWEETER.

•

~

HUVUDFUNKTIONER

TS-W204

o 150 W max musikeffekt o 20 cm 0 bas

lSOW. MAX.

INFÄLLD 10 CM

BASHOGTALARE.

HUVUDFUNKTIONER
o l 00 W max musikeffekt
o 87 mm 0 kontweeter
o Inbyggt delningsfilter
o Ffekvensomfång :
200-20 000 H z o Känslighet: 92 dB/W/m

o Fasad mellanring o Frekvensomfång :
28-9 000 Hz o Könslighet: 94 dB/W/m
o Monteringsdjup : 82 mm

TS-W163
60W. MAX.
INFÅL~D 16 CM

BASHOGTALARE.

HUVUDFUNKTIONERl
o 60 W max musikeffekt
o 16 cm 0 boas med stor
340 grams magnet o Frekvensomfång : 45-11 000 Hz
o Känslighet: 91 dB/W/m
o Monteringsdjup : 50 mm

vintagecaraudio.se
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HÖGTALARE

INFÄLLDA 6"x9" HÖGTALARE.
HUVUDFUNKTIONER
o l 00 W max musikeffekt o 6" x 9" (167
x 241 mm) PP (polypropylen) -kon bos
o Du- bel dömpn' g o 29 mm 0 dame

~~t

.. t

I;Ji
s't!IJ:,
ön~~e~ 9fdil'7V<um
O;J

2~~~ .
zo
,'
o Monteringsdjup : 91 mm

6' x 9" högtalare är idealiska för
montering på hoNhyllon beroende på oH
dess stora, ovala boshögtalare låter bäst
med bagageutrymmet som resonanslåda.
Den försto högtolaren i den här serien
heter TS-U697.

~""111\o
~ 1)1"
+·

;l>Q

-.

Domediskonthägtoloren hor eH mem bran (av amorfarm litanium) med speciellt hörd yta (behandlad med PPS- polyfenylen-sulfid) för oH yHerligore förbäHro
diskontspridningen i bilkupen.
En annan nämnvärd egenskop ör oH
diskonthögtalarens talspole ligger i en
vätsko i magnetens luftgap. DeHo för oH
medverka till effektiv värmeavled ning
från tolspolen, vilket i sin tur med för oH
membranet bibehåller en lin jär rörelse
vid ol ika ljudnivåer, höga som låga .
Den 5 meter långa högt·o lorslodden
medverkar yHerl igore till god diskontåtergivning som ger låg dätmpning vid
höga diskonHoner, genom oH den ä r tillverkad av O FC (syrefri koppor).

100 W. MAX

6' x 9"2·VÄGSH0GTAIJ\Rf.

ilfiiSi'

HUVUDFUNKTIONER

HUVUDFUNKTIONER

o 150 W max musikeffekt

o 100 W max musikeffekt
o 6• x 9"(1 67 x 241 mm)

o 6•x9"(167x 241 mm)

bo s o 6,6 cm kon tweeter

bos o Dubbel dömpning

4

o Fre kvensomfång : 3523.000 Hz o Könslighet :
93 dB/W/m o Monleringsdjup : 65,5 mm

o 6,6oc: mi ' i le r-kon

"4lkfiFH.

o Kö nsigel :
93 dB/W/ m o Monle-

ringsdjup : 83,5 mm

TS-6966

150W. MAX.

6"' :x 9"
3-V!IGS·
HÖGTALARE.

TS-6933 ~f~~

100W.MAX.

6'"X 9""

2-VÄGS-

HöGTAlARE.

vintagecaraudio.se
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CROSS-AXIAL OCH TILT-AX/AL HÖ'GTALARE.
HUVUDFUNKTIONER

c

TS-1700

o 150 W mox musikeffekt o 16 cm 0 bos
o Dubbel dämpning o 5,7 cm 0 kontweeter o Spri~~~ns för oH sprida

~tkJ'aiiJJ'UJ'ltWJ ~e

30-20.000 Hz o Könslighet : 91 dB/W/m
o Monteringsdjup : 65 mm (47 mm med
distonsring)

Den eleganta TS-1700 ör den senaste
utvecklingen i Cross-Axial-serien. TS-1700
har en 16 cm 0 boshögtalare som genom
sin placering utnyttjar bagageutrymmet i
bilen som högtalarlåda. Den rundstrålande diskanthögtalaren sprider effektivt
alla höga och medelhöga toner tilllyssnaren i främre delen av bilen, med hjälp
av den speciella spridningslinsen ovanpå
högtalaren.
Dessutom är den bakre delen av
spridningsl insen stängd för att förhindra
oönskade reflexer av höga och mellanhöga toner som annars studsar framåt
från bakrutan.

150W. MAX.

CROSS-AXIAL
16CM2-VÄGS·
HÖGTALARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 150 W max musikeffekt

o 20cm 0 bos o 6,6cm 0
kon-meflonregister o 13 mm

0 hornlweeter o 20 mm 0
hom!yP superlweeter
o Diffvsor fromför mellan·
register och tweeter o Distonsring 30 mm o Frekvens-

intaqeccJ

omf6ng: 30-23 000 Hz

o Könslighet : 92 dB/W/m
o Monteringsdjup : 82 mm

1. 165mmbos
2. 285 g ferrit mogne!
3. 57 mm (2J kon-lweeler
4. Rundstrålonde diskonlhQrn

5. Dubbel dämpning
6. Monteringsoxel för
L-------- - - -= - - - - - - -----__1 diskonihåglo/oren
Spridningslinsen på TS-1700 sprider de mellonhägo lonemo mol
den främre delen ov bilen.

TS-2080

150W. MAX.
CROSSAXIAL

20CM4-VÅGS
H0GTALARE.

vintagecaraudio.se
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HÖGTALARE

HUVUDFUNKTIONER

TS-R800(BK)-högtoloren använder
Cross-axial-teknologin ett steg vidare genom att också använda en pl_ott bos med
bikokemembron för att uppnå ön nu
distinktare bosåtergivning för digitalt
inspelad musik. Horn-mel lonregistret,
tweetern och supertweetern ör elegant
placerade i en « svanhols-konstruktion ».
Denna unika utformn ing ti llåter en mera
d irekt mellan/högtons-återgivning som
når lyssnoren kortaste vägen.

o 150 W mo x musikeffekt o 15 x 19 cm
rektongulärt aluminium-bikokemembran ov pion typ för basen o 2'5 mm

~iiillas*~e

mellonregister/tweeter, strålar
mellanregister och diskont direkt mot
lyssnoren o mellanring 25 mm
o Frekvensomfång : 28-25 000 Hz
o Könslighet : 90 dB/W/m
o Monteringsdjup : 45 mm

TS-R800(BK)

TS-R600(sK)
• 200 •

~

l

l!
i

~

'" 1&1

120W. MAX.
nLT-AXIAL

4-VÄGS

HÖGTALARE.

0Honeycomb

1 ~>0 W. MAX.

C KOSS·AXIA~

0Honeycomb

~

VACS

IIOGTMARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 120 W max musikeffekt
o 16 an aluminium·
bikakemembron av plan typ
för basen o SJ cm fyrkamtkoo
för mellanregistret o 20 mm 0

horntweeter o 20 mm 0

horntyp supertwooter o Mel-

lonregister/tweeter med
justerbor vinkel o Frekvensomfång : 35-25 000 Hz

o Könslighet : 90 dB/W/m

o Monteringsdjup : 47 mm

TS-R500(BK)
~\:;4f
•

/l\1

..,

l

100 W. MAX.

TllT AXIAL
1 6~M

3 VÄGS
IICGTALARE.

HUVUDFUNKTIONER
o 100 W max musikeffekt
o 16 cm fyrkant-bas-kan
o 5,7 cm fyrkontmellanregister-kon o 27 mm

0 hornlweeter
o Mellanregister/diskont
vinkelinstöllboro o Frekvens·
omfång :38-23 000 Hz
dB/W/m

TS-R200(BK)
'1!;-t 60 W. MAX.
l~

l -"J
3831

HUVUDFUNKTIONER
o 60 W max musikeffekl
o 12 cm bos med planl

CROSS-AXIA~

12 CM 2-YÄGS

HöGTAlARE MEO
FYRKANTMEMBRAN.

0Honeycomb

membran aluminium·
b ikake·lyp o 13 mm 0
horntweeter o Frek ·
vensomfång '48-20 000 H2
o Könslighel: 89 d B/W/m
o Monteringsdjup : 37 mm

o Kö nslighel: 91

o Monteringsdjup : 47 mm

vintagecaraudio.se
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DYNAMULTI LJUDSYSTEM.
För bilstereoentusiasterna
som föredrar en hemma-HiFi-siii

DMSS-1

med sep arata högtalare, presenterar Pioneer DMSS (Dyna multl)

Sound SystemJ-serien med separata nätverks-system.

DMSS-2

0Honeycomb

150W. MAX.

l 50 W . MAX.

3-VÅGS DYNAMULTI UUOSYSTEM.

3-VÄGS DYNAMULTl UUDSYSTEM.

HUVUDFUNKTIONER
BAS o 15 x 19 cm planbos med aluminium
bikokemembron o Monteringsdjup :
43,5 mm

TS-W810
15 > 19 CM REKTANGUlÄR PLAN BAS
MED ALUMINIUM·81KAKEMEM8-RAN.

MELLANREGISTER o 12 cm

~r:ffDlfs

lilan membran o Monteringsdjup: 15,5 mm

3-VÄGS DELNINGSFILTER o Mellan·
register/diskont nivåkontroll (0 dB eller ·
3 dB) o l och/eller2-förstörkordrivning
o Delningsfrekvenser ' l 000 Hz {bos LPF)
BOO Hz (mellonregister HPF) 4.000 Hz
(diskant HPF)
·
o Systemets in-effekt : 150 W max
musikeffekt o Systemets frekvensomfång :
28-30.000 Hz o Systemets könslighel :
90dB/W/m

kon D Dubbel dämpad upphängning
D Monleringsdup : 118 mm
(polyprol'yle,::J;';r13r$gisler-kon

DISKANT o 25 mm 0 dom e lweeter med
montoge

BAS o 25 cm 0 PP (polypropylen) bos-

MELLANREGISTER D 13 cm 0 PP

fyrkontmembran o Mellanregister med
aluminium bikakemembron
o Monteringsdjup : 34,5 mm

o Monteringsadapter för utanpåliggonde

HUVUDFUNKTIONER

TS-T110
25 MM HÅRD DOMETWEETER.

RD-N110
3-VÄGS DELNINGSFILTER.

OBS! DMSS-1 ör eff kompleff system. Separata enheter finns inle Ii/l försäljning.
46

lrle :5te~

mm
med litan-membran D Monteringsdjup :
30mm

3 -VÄGS DE LNINGSFILTER

o Mellanregisler/diskant nivåkontroll
(0 dB eller -3 dB) D Delningsfrekvenser :
1.000 Hz (bas LPF) BOO Hz mellanregisler
HPF) 4.000 Hz (diskont HPF)
o Syslemels in-effekt: 150 W {max
musikeffekt) D Systemets
frekvensomfång : 25-30.000 Hz
D Syslemels könslighel: 91 dB/W/m

TS-W250
25 CMBAS.

TS-M130
13 CM MELLANREGISTR

TS-T120
25 MM HÅRD-DOMETWEETER.

RD-N120
3-VÄGS DElNINGSfiLTER.

OBS! Pianeer tillhandahåller inte den specialgjorda träbaHe/n eller nöffygel. Kontakta i stället
återförsöljaren am detta.
De 4 enheterna som utgör DMSS-2-syslemet säljs även separat. vintagecaraudio.se

HÖGTALARE

DMSS-1

~1baq~ c~ruudtD~~e
OllN-"fGSFILTU

Syslem-exempel med 2 förslörkare.

1

1

DACK

FOIST

3

•

DAC1V

EOUAUZU

3
1
OEU'41NGSf·lllER

OELNINGSFn.TfR

DMSS·2

DMSS-3

System-exempel.

Hil-

OELNINGSFILTER

100 W. MAX.
2·VÅGS DYNAMULTI UUDSYSTEM MED HR· KO N.

HUVUDFUNKTIONER
BAS o 16 cm 0 HR (hydro-resistonl)
bos-kon o Talspole med koppor-klödd
aluminium tråd lindad öndo ulliii
konterna ov to l spolen
o Monteringsdjup : 65 mm (40 mm med
distonsring)

DISKANT o ZS mm 0 mjuk dome
tweeter o Monteringsdjup : 17 mm
o Monleringsodopter för
utanpåliggonde montoge
2-VÄGS DELNINGSFILTER

1

2
OACK

TS-W170

FORST

3
3
2

16 CM8AS.

o
, . - r!lr

"'~'"<:S

1: OISKANT
2: MELLANIUGIS1'ER

T

~ ·~ m

3: 6AS

OELNINGSHlltR

MJU
K
OOM
E
&Jvinta"9ecaraudio ·se
RD-N170
2-VÄGS DHNINGSfllTER.

Q
:~ ~
,.. '.45 -

DMSS-3
Syslem-exempel med l förstärkare.

Syslem-exempel med 2 förstärkare.

·10

o Delningsfrekvenser : 1.800 Hz (bos
LPF) 1.800 Hz eller 2.500 växlingsbort

OfLNINGSfllTER

l

(diskont HPF) o Högtolorslodd ov

syrefri koppor
o Systemels in-effekt : 100 W max
musikeffekt o Syslemels
frekvensomfång : 30-25.000 Hz
o Systemets könslighet : 90 d8/W/ m

OBS! DMSS-3 ör eff komplett system. Separata enheter finns inte till försäljning.

•

,
,

OACK

vintagecaraudio.se
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o

••

UTANPALIGGANDE HOGTALARE.
..

l

JIJ ·ccJ qc. ClJr

TS-X35
m~

0Honeycomb
120W. MAX.
VT>\NPÅ!.lGGAND!i
3-VÄGSHÖGTAtARE.

Pioneers utanpåliggonde högtalare
represenleror det senaste inom både bikoke- och traditionell högtolor-formgivning. Med elega nta, kompletta enheter
som ger hög ljvdkvolitel ulan all mon behöver bygga om hatthyllan.
Toppmodellen TS-X35 hor en 10
x 14 cm pionbos med aluminium bikokemembron, en mellanregister-kon och en

HUVUDFUNKTIONER
o 120 W max musikeffekt o l O x 14 cm
plan bos med aluminium
bikakemembran o Dubbel dämpning
o 5,7 cm 0 mellanregister-kon o Horntweeter o Låd o o v hög töthet
o Hö-gtolo rslodd av syrefri koppor
o Frekvensomfång : 50-30.000 Hz
o Könslighet : 89 dB/W/m

horn-tweeter i en loda ov h~--töthet som
kloror off
1
a
g v·

HUVUDFUNKTIONER

TS-X25
80W. MAX.

mlfld

VTANPÅLIGGANOE
3-VÄGSHÖGTAlARE.

höge~e'
!~r;ter: 'fJJii e c l} r t} t l !lJ{) ~ ::J ~
For ~ogare fö,tö ra geJ:l.n-

gen av de höga frekvenserna följer ett
par 5 m långa OFC (Syre-fri koppar)
högtalarsladdar med för att ombesörja
detta.

•

..

,.

o 80 W max musikeffekt o l O cm bos

o 5,7 cm 0 mellanregister-kon o Horntweeter o L&da av hög töthet

o Basreflex o Frekvensomfång :
70-20.000 Hz o Könslighet : 89 dB/W/m

HUVUDFUNKTIONER
o 60 W max mvsikeffekt
o 10 cm 0 bos o Horn·
lweeler o Vörmeresistent

låda o Bosrefilex
o Frekvensomfång :

90-20.000 Hz o Känsl ighet:

'

89d8/W/m

TS-X3
l~mml16
. .,. - ~=::... :.t
48

60W, MAX.

UTJ<NPALIGGAN!>E 2-VÄGS
HOGTAIJ\RE.

vintagecaraudio.se

HÖGTALARE

TS-77

mlo)
,.
•

•

),1'

•

TS-66
~~

HUVUDFUNKTIONER
c140 W mo x musikeffekt

40W. MAX.
UTANPÅ·
LIGGANDE
2-VÄGS
HÖGTALARE.

n 10cm 0 bos o 13mm 0
homtwcolc1' o Vö(me·

resistent löda o Frekvensomfång : 90-20 000 Hz
u Könslighet : 90 dB/W/m

~-l

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W max musikeffekt

40W. MAX.
UTANPÅUGGAN~
FULLOM
ES·
HöGTALARE.

o 13cm 0
fullomrodeshögtolore
o Vörmeresistent gjuten

låda o frekvensomfång :
1B0-1B 000 Hz
o Könslighet: 90 dB/W/m

TS-44
~~-r

te:l-..1.&-

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W mox musikeffekt

40W. MAX.
UTANPÅ.
UGGAN~
f:SLOM OES·
H G TALARE.

o 10cm 0
fullomrodeshögtolore
o Värmesresistent gluten

låd o o Frek~ensom ån g :
180-20 000 Hz
o Könslighe1 : 88 dB/W/m

TUNE-U P-HÖGTALARE.
Tune-up högta lare anvönds för att förbölfra den total a
tonala l judkvalilen i bil en. De ör elt komplement som tar h ? f )
a m diskonlen o-ch delar av mellan registret. Både den Iot
diskonlupplevel'sen och siereaupplevelsen förböllras avsev
Vanl igtvis passar de hör hö!illolarno böst fromför lyssnaren,
antingen pö dörrarna eller pa instrumentbrödans översida.

VJ_.J,..,.
.J '.-!'....,.S.
1

TS-MB
i~

l

60W. MAXI'l
2-VÄGS
TUNE· UP·
HOGTALARE.

j") Vid poro llellko~ing rned 4-oh.m$ höglo'oro.

HUVUDFUNKTIONER
o 6,6 cm kon-mellanregister
o Hornlweeter med

inställbor vinkel o Inbyggd
volymkontroll o Frekvensomfång : 350-22 000 Hz
o Könslighet :91.5 dB/W/m

TS-M4

g±u
~·

HUVUDFUNKTIONER
o 6,6 cm kontweeter

60W. MAXI'l

o Inbyggd volymkontroll

TUNE· UP·HOOTA,
LARE.

o Frekvensomf6ng :

400-20 000 Hz
o Könslighet : 91.5 dB/W/m

vintagecaraudio.s~

CUSTOM F/T HÖGTALARE.
Många av dagens bilar utrustas med
«custom fil»·högtolarutrymmen, vilket ör
bra, men kan resultera i att vanliga högtalare inte går bra att installera.
Med Pianeers Custam Fil-högtalare
löses problemet. Vi har en mycket star
serie specialhögtalare gjorda exakt för
de alika bilarnas fördig-monteringsutrymmen. Du finner hör en lista på en ra d
bilar och possande Custom Fil -högta lare.
På sidarna 54-55 finner du en kamplett beskrivning av exaktanpassning till
a lika bilmodeller.

TS-1324 Hi?-:.
~i~J
~
.
...
•

60W. MAX.

TS-1323 Hi?-:.
~ ftlii~
~

• ., •

RATOCHRINAULT.

HUVUDFUNKTIONER

o 60 W max musikeffekt o 13 cm 0 HRkon-bos o 42 mm 0 kon -lweeter
o Frekvensomfång : 50-20 000 Hz
o Könslighet: 90 dB/W/m

TS-1313

50 W. MAX.

U;-_f
l!t

D
D
D
D

50 W max musikeffekt D 13 cm 0 bos
42 nnm 0 kan-lweeter
Frekvensomfång : 60-20.000 Hz
Könslighet : 91 dB/W/m

TS-1314

lADA. PEUGEOT. RENAULT, VOlVO 100

OCH SfAT.

o 60 W max musikeffekt D 13 cm
konbos o 42 mm kon -lweeter
D Frekvensomfång : 50-20 000 Hz
o Könsligkel: 90 dB/W/m

TS-132

50 W. MAX.

· 97-

AlfAROMEO. OTRO!N. FIAT, INNOCENTJ.

11:\1
i h ·-;.
~ ., .
• ~2 •

"'
HUVUDFUNKTIONER

i~~
-~f
HUVUDFUNKTIONER

60W. MAX.

30W. MAX.

RAT OCH RfWJJLT.

0

fullområdes dubbelkanhögta lare
D Frekvensomfång : 60-18 000 Hz
D Könslighet: 91 dB/W/m

.

44 !>

RAT OOi RENALlT.

HUVUDFUNKTIONER
D
D
D
D

50 W max musikeffekt D 13 cm 0 bas
42 mm 0 kon-lweeter
Frekvensomfång : 60-20.000 Hz
Könslighet: 91 dB/W/m

TS-130A
~~)\~ t;1~=~~l~&~-

30W. MAX.

HUVUDFUNKTIONER
D 30 W max musikeffekt D 13 cm

•

HUVUDFUNKTIONER
30 W max musikeffekt D 13 cm 0
fullområdes dubbelkonhögta la re
D Frekvensomfång : 60-18 000 Hz
D Könslighet: 91 dB/W/m

D

vintagecaraudio.se
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HÖGTALARE

TS-174

60W. MAX.

~i~.

TS-139

TS-138

100 W . MAX.

~ ~:

~ '~Dn

HUVUDFUNKTIONER
o 60 W. max. musikeffekt o 16,5 cm 0
bos o 42 mm 0 tweeter
o Monteringssots för Renault Super 5
D f rekvensomf6ng : 35-20.000 Hz
o Könslighet: 90 aB/W/ m

.

o l 00 W mo x musikeffekt o 13 cm 0 bos
o 42 mm 0 kontwcctcr
o Frekvensomfå ng : 45-20 000 Hz
D

'\ r

Könslighol : 90 dB/W/ m

TS-137
®~~
. . ..

BMWOCH T.AlBOT.

HUVUDFUNKTIONER

HUVUDFUNKTIONER
·

.

40W. MAX.

40W. MAX.

eNNI OOi TAI.IIOT.

HUVUDFUNKTIONER

o 40 W max musikeffekt o 13 cm 0

o 40 W max musikeffekt o 13 cm 0

fullamrådes dubbelkanhögtalare
o Frekvensomfång : 45-17 000 Hz
o Könslighel : 90 aB/W/m

o Frekvensomfång : 45-17 000 Hz

fullområdes dubbelkonhögtalare

o Könslighel : 90 dB/W/ m

c
TS-1305

30W. MAX.

40W. MAX.

~dn'.
~ !)U

m:~
...~

• - ';

•

HUVUDFUNKTIONER
o 30 W. mo x musikeffekt o 13 cm 0
fullområdes dubbelkonhögta lare
o Monteri ngssots i metall
o Frekvensomfång : 60-18.000 Hz
o Könslighet : 9 1 dB/W/m

TS-124

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W. max musikeffekt o 12 cm 0 bas
o 42 mm 0 tweeter o Frekvensomfång :
60-20 .000 H z o Könslighet : 91 d B/ W/ m

30W.MAX.

Mll!CHJI5W-l24-SBIEN l

INSTi\JMf~

HUVUDFUNKTIONER
c 30 W . max musikeffekt o 12 cm 0
lullområdes dubbelkonhögtalare
o Frekvensomfång : 60-20 000 Hz
o Könslighet : 9 1 dB/W/m

TS-122
~
~ ~. ~.
~

o40W. MAX.

F<lQO ESCORTIOI<ION ITOIIPIOVÅOO&I

HUVUDFUNKTIONER
D 40 W . max musikeffekt o 12 cm 0
lullområdes dubbelkonhögtalare
D Monteringssats i metall
o Frekvensomfå ng : 45-20.000 Hz
o Könslighet: 9l /W/m

51

40W. MAX.

TS-4623

40W. MAX.

~~ e

~E~
~ U

HUVUDFUNKTIONER

"
HUVUDFUNKTIONER

o 40 W max musikeffekt o 4• x 6" (95 x
153 mm) boskon o 42 mm 0 kontweeter
o Frekvensomfång : 50-20 000 Hz
o Könslighet :90 dB/W/m

o 40 W max musikeffekt o 4" x 6" (95 x
153 mm) baskon o 42 mm 0 kontweeter
o Frekvensomfång : 50-20 000 Hz
o Könslighet: 90 dB/W/m

TS-1023
~ro.·
~ J-t!
.. lY' -

.....-

30W. MAX.

Oft!ICAOEII OOiVAUIOW1 AS1lA
l~

HUVUDFUNKTIONER
o 30 W max musikeffekt o 10 cm 0
fullområdes dubbelkonhögtalare
o Frekvensomfång : 60-20 000 Hz
o Könslighet :90 dB/W/ m

TS-1021
~
- j/1
rw ·.
~

TS-4622

30W. MAX.

Oft! ICAOEII OCHVAl.IXHAU AS1lA
IW(.'f SIJOI'Aifi.

HUVUDFUNKTIONER
o 30 W max musikeffekt o 1O cm 0
fullområdes dubbelkonhögtalare
o Frekvensomfång : 60-20 000 Hz
o Könslighet : 90 dB/W/ m

"

40W. MAX.

IMW,M!AQOES.IINZOOi
'1()(\/0oaAA_

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W max musikeffekt u 4" x 6" (95 x
153 mm) fullområdeshögtalare
o Frekvensomfång : 50-20 000 Hz
o Könslighet : 90 dB/W/m

TS-1006

40W. MAX.

40W. MAX.

TS-4621

l!!
!lll!

a

N/AII()M(Q, I!MW,If'tUN)N.

LANOA, MfJiallES.«Nl. 0111.

IOIIS(M.Il!NAI.lT, SfAT,VAUliHAU

OOiiiW.aaAA.

~'

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W max musikeffekt a 4" x 6" (95 x
153 mm) fullområdes dubbelhögtolore,
dubbelkon o Frekvensomfång :
50-20 000 H z o Könslighet : 90 dB/W/m

TS-1005

30W. MAX.

~~w- ~~~·
HUVUDFUNKTIONER
o 40 W max musikeffekt o 1O cm
fullområdes dubbelkonhögtala re
o Frekvensomfång : 60-20 000 Hz
o Könslighet : 90 dB/W/ m

HUVUDFUNKTIONER
a 30 W max musikeffekt o 1O cm 0
fullområdes dubbelkonhögtalare
a Frekvensomfång : 50-17 000 Hz
o Könslighet : 90 dB/W/ m

VIn agecarau 1o.se
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HÖGTALARE

TS-1014
~~
.. .

40W MAX .

TS-1004
[C?~ ~

•""'

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W mox musikeffekt u 10 cm ~'
bos o 42 mm 0 tweetcr J Frekvens·
omfång : 50-20 000 Hz u Könslighet
90dB!W/m

TS-876

40W. MAX.

40W MAX

@f.lf ~OOi~AI
o Frekvensomfång : 90-20.000 Hz
o Könslighet: 90 dB/W/m

40W. MAX.

~ ~: fm.IMJJ)A.~001SM8

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W mox musikeffekt o 1Ocm 0
fullområdes dubbelkonhögtolore
u Frekvensomfång : 50-17 000 Hz
l l Könslighel : 90 dB/W/m

TS-874

·~

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W mox musikeffekt o 1Ocm 0
fullområdes dubbelkonhögtolore

o Frekvensomfång : 65-20 000 Hz
o Könslighet : B9.5 dB/W/m

40W. MAX.

~~001 >

~l_ '.r:l.'' Y()OOWAGIJ<GOlfOOi~AI
A•lll

HUVUDFUNKTIONER
o 40 W mox mu.sikeffekt o 8,7 cm 0 bos
o 38 mm 0 kon -tweeter

TS-1003

•lO

~

HUVUDFUNKTIONER
40 W mo x musikeffekt o 8,7 cm 0
fullon1r6dos dubbelkonhögtalare
l l Frokvonsomf6ng : 90-20.000 Hz
u Kön slighot: 90 dB/W/ m
ll

Be ott få titto i vår Monteringsguide
för oliko bilmodeller hos d in Pionee råterförsöljore. Dör får du mer detoljerod
information om vilko Pioneer-högtolore
som possor böst i just din bil.
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HÖGTALARINSTALLA T/ON (MODELL-ANPASSADE)
BILMÄRKE

MODELL

PLACERING

GRILL HÖGTALAR MODELL

..

,
''"""
ALFA ROMEO GIUUETTA
AlFffiA 1.B
AlFffiA2.0
AlFffiAGTV
ALFA 90-SERIEN
ARNA
ALFA 75-SERIEN
ALFA 164

FRAMDÖRR
JA
FRAMDÖRR
JA
FRAMDÖRR ARMSTÖD
JA
BAKSÄTETSSIDOPANEL JA
FRAMDÖRR
tf~
NEDTILL PÅ
~
INSTRUMENTBRÄDA
FRAMDÖRR
JA
FRAMDÖRR
JA
BAKREHYLLA
JA

TS-130A
TS-130A
TS-4621
TS-130A

y

l.VAG

j~1~-~
T -1 4• } ifi. 4!

TS-1003
TS-1 003
TS-1003

AUSTIN
ROVER

MAESTRO
MAESTRO (FRÅN 1/86)
METRO 1.3-SERIEN
METRO-SERIEN
(FRÅN 1187)
MONTEGO-SERIEN
MONTEGO 1.3/l.611.6l

BAKREHYLLA
FRAMDÖRR
FRAMDÖRRSFICKA
BAKRE SIDOHYLLA

JA
JA
JA
JA

TS-1004
TS-1004
TS-1004
TS-1004

BAKRE HYLLA
FRAMDÖRR

JA
JA

TS-1004 TS-1014
TS-1004 TS-1014

3-SERIEN (fÖRE '83)

TORPEDPANEL
BAKRE HYLLA
TORPEDPANEL
BAKREHYLLA
TORPEDPANEL
BAKREHYllA
TORPEDPANEl
BAKREHYllA
TORPEDPANEL
BAKREHYlLA
TORPEDPANEL
BAKRE HYLLA

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ

TS-4622
TS-4622
TS-138
TS-138
TS-137
TS-138
TS-4622
TS-4622

3-SERIEN (FRÅN '86)
5-SERIEN
7-SERIEN (TILLI0/86)
l-SERIEN (FRÅN 11 /86)

CITROEN

(X-SERIEN (TILL9/85)
(X-SERIEN (FRÅN 9/BS)
VISACLUB, 11RE,GT
ViSA CABRiOLET
GSA-SERIEN
AXEL-SERIEN
BX (FRÅN 8/86)
AX

tf ~v
A
JA

r,tt
..fS-4621
7
TS-137

FIAT

GRILL HÖGTALAR MODELL

RITMO 60L, CL, ES,70 CL
RITMO 60, 70, 8S "SUPER"
RITMO 105TC, 130TC,
RIT QCABRIO

JA

TS-1004 TS-1014

BAKRE SIDOHYlLA

JA

TS-1 305

TORI'fDPANEL

JA

TS-122

STELLAR-SERIEN
PONY -SERIEN

BAKREHYLLA
FRAMDÖRR

JA
JA

TS-4621
TS-1004

MINI3 PLUS, SE, TURBO
MINIAUT+DIESEL

BAKSÄTETSSIDOPANEL

JA

TS-130A TS-1313 TS-1 323

2107-SERIEN
SAMARA

INSTRUMENTBRÄDA
BAKRE SIDOHYlLA

JA
JA

TS-1004 TS-1014
TS-130A TS-1313 TS-1 323

LANCIA

THEMA

INSTRUMENTBRÄDA

NEJ

TS-4621

TS-4623

MAZDA

i.HATCHBACK

BAKRE SIDOHYLLA

JA

TS-1004

TS-1014

INSTRUMENTBRÄDA
BAKRE SIDOHYLLA

JA
JA

TS-1003
TS-1004 TS-1014

INSTRUMENTBRÄDA

JA

TS-1004 TS-1014

INSTRUMENTBRÄDA
INSTRUMENTBRÄDA
INSTRUMENTBRÄDA
iNSTRUMENTBAADA
INSTRUMENTBliÄDA
INSTRUMENTBRÄDA
BAKRE HYLLA
INSTRUMENTSRÄDA
BAKRE HYLLA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA

TS-1003
TS-1003
TS-1003
TS-1003
TS-1003
TS-4621 TS-4623
TS-4622 TS-4624
TS-124 TS-126
TS-126

LADA
TS-139

(~Yl~
i ~

FRAMDÖRR
BAKREDÖRR
FRAMDÖRR
BAKRE HYlLA HÖGER
SIDA

JA
JA
JA
JA

TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-1004

INSTRUMENTBRÄDANS
FRAMSIDA
TORPEDPANEl
FRAMDÖRR
BAKRE HYLLA HÖGER
SIDA

JA

TS-1004 TS-1014

JA
JA
JA

TS-1 004 TS-1014
TS-130A TS-1313 TS-1323
TS-130A TS-1313 TS-1323

TS-1313 TS-1323
TS-1313 TS-1323
TS-1313 TS-1323
TS-1014

cICJ l C] u ~ -1~F~tW~
323-HATCHBACK
(FRÅN 9/BS)
626-SERIEN

MERCEDES
BENZ

W-123-SERIEN
W-123D-SERIEN
W-123T-SERIEN
W-123TD-SERiEN
W-201-SERIEN
W-126-SERIEN
W-107 -SERIEN
W-124-SERIEN

Obs! ( l ) H"og effekt ör 60 \(.1 1,!,!
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TS-1324
TS-1323
TS-1323
TS-1323

BAKRE SIDOHYLLA

INNOCENTI

~t23

TS-1314
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1014

!•VÅG

SIERRA-SERIEN
(B/82-12/86)
(UTOM LASTVAGN)
SIERRA (3 + 5-DÖRRARS)
(1/87)
ESCORT, ORION (3/86)

· ~J;?;~E
:J c
. FRÅNl<IJ'il"l B
~ ~rl ~~1u
UNO ES, 55, 55S

TS-4624
TS-4624

TS-139

,,.
"''"''""

TS-132
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-1004

HYUNDAI

TS-4624
TS-4624

2·VÅG

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

UNO 70-SERIEN
UNO, ALLAMODELLER

TS-1014
TS-1014
TS-1014
TS-1014

......
•••

FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
FRAMDÖRRSFICKA
FRAMOÖRRSFICKA
FRAMDÖRRSFICKA
BAKRE SIDOHYLLA

FORD

JA
JA
JA

3-SERIEN ('83-'86)

~

~

TS-4621 TS-4623.
TS-137
TS-4621 TS-4623

INSTRUMENTBRÄDA
INSTRUMENTBRÄDA
INSTRUMENTBRÄDA

PLACERING

!.VMl

"'

SERIEN-100
90-SERIEN (FRÅN 10/Bl)
BO-SERIEN (FRÅN 10/86)

MODELL

..........

TS-1313
TS-1313
TS-4623
TS-1313 TS-1323

AU Dl

BMW

BILMÄRKE

TS-4623
TS-1 014

~ flrd ....,

MODELL

BILM ÄRKE

OVCII(L•

2'\IA.G

•OH

ASCONA-SERIEN
ASCONA (S·OÖRRARSI
KADETT (10/84) S!RII N
KADETT (10/841
3 + 5-DÖRRARS

INSTRUMENTBRÄD.A
BAKRE IIYllA
INSTRUMENTBRÅD.A
BAKSATETSSIDOP.AN

JA
NEJ

TS-4<121 TS-4623
TS-1005

205-SERIEN

405·SERIEN
505-SERIEN

l RAMDÖRR
BAKKUDDE
fRAMDÖRR
fRAMDÖRR
BAKKUDDE
FRAMDÖRR
TORPEDPANEL

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

TS-1313 TS-1323
TS·1313
TS-1313 TS.1323
TS-1313 TS-1323
TS-1313
TS·174
TS-130A TS-1313 TS-1323

PORSCHE

924< 944 Sl Rll N

BAKSÄTETS SIDOPANEL

JA

TS-4621 TS-4623

RENAULT

9·SERIEN
11-SERII N
18TL, 1810, IBGTI
18GTD, G IX
18 TURBO! Il>
21 TSI, TXf, IURIIODX
25 SlRII N
FUEGO fl, C. Il

INSTRUMEN1BRÅDA
TORPEDPANEL
TORPEDPANEL
FRAMDÖRR
TORPEDPANEl
FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
BAKSÄTETS SIDOPANEl
FRAMDÖRR
BAKSÄTETS SIDOPANEL
FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
INSTRUMENT8RÄDA
BAKRE SIDOHYllA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA

1S-4<121
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS.I30A
TS-130A
TS-130A
TS·130A
1S-132
TS-130A
TS·130A
TS-130A
TS-1004
TS·I004

1/85)

PEUGEOT

305·SERIEN
309-SERIEN

FULGO lURHOl

AlPINI i\:1101/5
EXPRlSS
SUPER; Sl Rll N
(UTOM q (~/Kl)
SUPER;!, li,C, IC, IS, TO FRAMDÖRR
(5/87)
SUPER; c, Il, (,Is, TSI
FRAMDÖRR
SUPER H, l, IIIRIIO,
AUT OM (~tal)
SUP( R~ CAMI'IJSIIIVl/
SOCIHI (6/K/ )
SUPER~ Sl Rll N
(UTOM SOC Il Il )(6/81}
SUPER~ Gfll/C,JRIG ISI
GTX/AUTO/IIACCARN
GTTURBO
SUPER~ ( AMI'US/IIVl/
SOCIETE/SmR/SIJSDI
TCJTUTR/lll/GI

~r

TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-130A
TS-130A

INSTRUMENTBRÄDA

JA

BAKRESIDOHYllA

JA

TS.1004 TS-1014

FRAMDÖRR

JA

TS-130A TS-1313 TS-1323
TS-174

FRAMDÖRR

NEJ

TS-132

Obs l (l) Högeffekt ör 60 W. max. ollor mor i.unotod effekt.

JA
JA

TS-1004 TS-1014
TS-1003

SEAT

RONDA GL, GIX, SX
IBIZAGUGLX
IBifA·SERIEN

FRAMDÖRR
FRAMDÖRR
BAKRE SIDOHYllA

JA
JA
JA

TS-130A TS-1313 TS-1323
TS-1004 TS-1014
TS·4621 TS-4623

INSTRUMENTBRÄDA

JA

TS-1006

CARINA II·SERIEN
CAMRY-SERIEN
TERCH-SERIEN
CEUCA (FRÅN 9/85)

INSTRUMENTBRÄDA
INSTRUMENTBRÄDA
INSTRUMENTBRÅDA
INSTRUMENTBRÄDA

JA
JA
JA
JA

TS-1006
TS-1006
TS-1006
TS·1006

CAVAllER-SERIEN
CAVAllER (5-DÖRRARS)
ASTRA (10/84)-SERIEN
ASTRA (l 0/84)
3 + 5-DÖRRARS

INSTRUMENTBRÄDA
BAKRE HYLlA
INSTRUMENTBRÄDA
BAKSÄTETSSIDOPANEL

JA
NEJ
JA
JA

TS.4621 TS-4623
TS-1005
TS-1023
TS-1021

BAKRE HYllA
FRAMDÖRRSFICKA
BAKRE HYllA
FRAMDÖRRSFICKA
FRAMDÖRRSFICKA
BAKRE HYLlA
FRAMDÖRR

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

TS-4621
TS-4621
TS·4621
TS-4621
TS-4621
TS·4621
TS-4621

15·4623
TS-4623
TS-4623
15·4623
TS·4623
TS-4623
TS·4623

BAKRE SIDOHYllA

JA

TS·4621

TS·4623

FRAMDÖRR

JA

TS-4621

1S·4623

FRAMDÖRRSFICKA

JA

TS·4621

TS-4623

fRAMDÖRRSFICKA

JA

TS-4621

TS-4623

BAKREHYllA
INSTRUMENTBRÄDA
BAKRE HYLLA
JETTA C, CL, Gl (fÖRE '84) FRAMDÖRRSFICKA
JETTA (FRÅN '84)
INSTRUMENTBRÄDA

JA
JA
JA
JA
JA

TS-4621
l$.874
TS-4621
TS-4621
TS·874

TS-4623
TS-876
TS-4623
TS-4623
TS-876

340 + 360-SERIEN
(3 + 5 DÖRRAR$)
740 + 760

BAKKUDDE

NEJ

TS-4622 TS-4624

BAKRE HYllA

NEJ

VOLKSWAGEN POlOCOUPE
SCIROCCO Ci., GL, GT
SCIROCCO GTI., GTX
PASSAT C, Cl, Gl
[TIU '85)
PASSAT Ct, GL (FRÅN '85)
4-DÖRRAAS

, ;

JA

TS-1314 TS-1324

....

..,..,...,
,,,

BAKRE SIDOHYLIA
INSTRUMENTBRÅDA

v ~- Ydf z~ ,. C]/C] Ll

fRAMDÖRR

2·VMi

900 (3 + 5-DÖRRAAS)
9000-SERIEN

VAUXHA LL

15·1323
TS-1323
TS-1323
TS·1323
TS·174
1S-174
15·1323
TS·1324
TS-1323
TS-1323
1S.1323

TS·l30A TS.l313 1S·I323
TS-174
TS·130A TS-1313 TS-1323
TS·I74
TS-1004 TS-1014

JA

-

.......

SAAB

,.
r. rfGtl ~c, ~ et~t l ~/rt~E~E~ ~
lb y :r~fr
N) ':;) "-"

TS-4623
TS-1313
1S-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS-1313
TS·1313
1S·I314
1S-1313
TS·1313
TS-1313
TS-1014
TS·l014

GRILL HOGTALAR MODELL

,,,

TS-1004 TS-1014
TS-1004 TS-1014
TS-1004 TS-1014

OPEL

PLACERING

l.VA(;
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KOMPONENTSPECIFIKA TIONER

SPECIFIKA TIONER
FÖR FÖRSTÄRKAR E

CD·SPELARE
KEX-900/
GEX-TS KEX-M700B DEX-M300

87.5-108
12/1.1

87.5-108
12 l 1.1

87.5-108
12/1.1

70
30-15000
40

70
50-15000
40

-

70
50-15000
40
1-

MW
Våglängdsområde (KHz)
Känslighet (p.V)

531-1602
20

531-1602
18

531-1602
18

LV
Våglängdsområde (KHz)
Könslighet (~tV)

153-281
30

153-281
30

153-281
30

Frekvensomfång (1Hz)
(Normal) (Hz)
(Meta!) (Hz)
stereoseparation (dB)
SIN (dB)
ulan Dolby'
Oolby' B
Dolby' C
Distorsion (l KHz, OdB)
Dynamik (dB)
GEMENSAMMA DATA
Chassistorlek
(B x H x D mm)

60

.

KPX-220

GEX·007
(MB)

DEX-77/
GEX-TS

CDX·2
Mox. uteffekt (W)
(1 kHz, 1 % THD)

FM
Våglängdsområde (MHz)
Könslighet
(dBf/~tV 75 ohm)
Signol-brus-Förh. (dB)
Frekvensomfång (Hz)
Stereoseporotion (dB)

KASSffiDELEN
Svaj (% WRMS)

KPX·660
KPX-440

0.09

.

0.09

30-1 7000
30-20000
45

30-1 7000
30-20000
45

.

.

55

63

70

70

-

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.09

531-1602
20

153-281
30

153-281
30

.

0.09

.

-

55
63
70 (11

.
.

.

.

.

.

-

~~o
v ~n
55

C~il ~ct~L ~~~~R1~.o

531-1602
19

.

.

.

87.5-108

lfre\v~omfå";;9 ~~

70
70
30-15000 30-15000
40
40

.

.

~~/f:.

30-16000 30-16000
.30-190(j0

.

.

55

63

.

~v

~,j~;

87.5-108

.

Distorsion (%)

.

S/N rotio (dB)

.
.

Ej
mötbort
5-20000

Ingångskönslighet
(mY/ohm)
l-Max. strömförbrukning (A)
Chassistorlek
(B x H x D mm)
t-Vikt (kg)

5-20000

uCJq~ ,aJr.@ LJ dj 0

.

.

.

.

.

.

.

0.,005%

.

90

0.005 %
90

180x50
x l 50

180x50
x122

180x50
X1 37

180x50
x137

180x25
x137

180x50
x l 50

180X50
x150
Cll KPX-660.

GM-t21

GM-41A

2 x 150

2 x 100

2 x 60

2 x 30

2 x 100

2 x 65

2 x 40

2 x 25

12-50,000

10-70,000

10-70,000

20-50,000

0.02
0.02
0.02
0.02
(40W, 1KHz) (20W, 1KHz) (20W, 1KHz) (lOW, 1KHz)
100

97-107

95- 104

93

70/22K

70/20K

70/20K

70122K

30

20

15

4

240x70
x270

230x60
x270

230x40
x270

150x25
x l 50

5.3

3.9

2.7

0.7

SPECIFIKA TIONER FÖR
" ~(jfi.AFISK EQUALIZER

Frekvensomfång (Hz)
(± 3dB)
Distorsion (%)

EQ-400

EQ-220

EQ-3010

20-30,000

20-30,000

20-30,000

0,06

0,06

0,06
(l KHz. 70 mV)

(l KHz. 70 mV) (1KHz. 70 mY)

SIN rotio (dB)
180x50
x l 50

GM-201

(±3dB)

.

.

GM-A200

Chassistorlek
(B x H x D mm)

85

85

99

180x50x137

180x25x137

178x25 x 116

• Oofby och den dubblo O·s.ymbolen ör vorumötken som tillhör

Do~itJtm ~i·"' "'.... ~ .... u1n.:ie

SPECIFIKATIONER FÖR STANDARDE~HETER

l

l
KEH·90808 KEH-008001

PRODUKT

FM
Vöglöngdsomr6de (MHz)
Könslighet
(dBfii'V 75 ohm)
Signal-brus-förh. (dB)
Frekvensomfång (Hz)
Stereoseparotion (dB)

87.5-108
12 l 1.1

KEH~

KEH·S0808

87.5-108 87.5-108
12/1.1
12 l 1.1

87.5-108
12 l 1.1

KPH-4130
KPH-4120

KEH408l

KE·JOOO
KE-3030

KE·103l

87.5-108 87.5-108 87.5-108 87.5-108
12 l 1.1
12 l 1.1 12 l 1.1 12 l 1.1

KP-3130
KP-3120

87.5-108
12 l 1.1

KP·lOro

KA-E353

KP-2050

(BK)

.
.

87.5-108
20.8 l 3

IJliJ)6:150-1~fm'~~
?)Ö.]
~~~ Cfoflot i:lols (-trr~rftoJ
f!o.J
50· 5

70
70
70
50 15000 50 15000 50-15000'
40
40
40
40

40

40

40

40

40

SPECIFIKA TIONER
FÖR BOOSTER
BP-880

BP-650

BP-41

Max. uteffekt (W)

4 x 20

2 x 25
eller
4 x 6.5

2 x 30

Uteffekt BRI (W)

4 x 16

2 x 16
eller
4x 6

2 x 25

.
.
.

40

l

MV
Våglängdsomr6do (KHz)
Känslighet {!.tV)
LV (galler modeller
med LV)
Vöglöngdsomrodo (K~ll)
Könslighet (l'V)
KASSETTDE LEN
Svoj (% WRMS)
Frekvensoml6no
(Normol) (Hl)
(Meta!) {Ht)
Stereoseporohon {dB)
SIN rotio (dB)
ulan Dolby"
Dolby' B NR
Dolby' C NR

153-281
30

0.09

153-281

153-281

153-281

30

30

30

153-281
30

0.09

0.13

0.13

0.13

153-281
180

0.13

153-281
30

0.13

153-281
30

153-281
180

0.13

0.13

~-vltz l; Fl 9 f! c:cJ [tl /_;

2Q.50,!XXJ 20-30,!XX) 2Q.50,!XX)

150-280
180

-

0.13

.
.

0.18

Dtstorsion (%)

0,5

0,5

0,02

SIN ratio {dB)

90

90

93

rh q;~·,.:;!f'

l

l

4x7" 2 x 8.5
4 )( 5111.
2x6

4x 7
2 x 8.5
4x 5
2x6

.

.

180x50
x 150

180x50
x150

Max. uteffekt (W)

2 x 20

2 )( 20

2 x 20

2 x 20

2 x 20

2 x 20

Uteffekt BRI {W)

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

500/lK

500/lK

500/1 K

.

.

180x50
x l 50

180x50
x 150

180x 50
x 150

180x50
x l 50

180x50
x l 50

• Oolby och den dubblo ~ymbolotn Or vatwnötken

tom

.
70122K 70122K
3000/120 3000/120 3000/120
~~

-

l
1

l' •) lJI->11 •~~~>ldk<I'IHil

-

~o 11000 50-16000 50-14000 50-14000 50-14000 50-14000 50-14000 50-12000 50-14000 50-13000 50-12000
.
.
.
.
.
.
.
50 20000 50-19000 50-17000
50-17000
Ingångskönslighet
45
45
45
4~
45
45
45
45
45
45
45
(mY/ohm)
Komponent
52
52
52
52 .. 52
52
~
~
~
~
~
.
Booster
60
60
60
.
..... .
J
67

GEMENSAMMA DATA

(l)KE-3080

.
Frekvensomfong
(Hz) (:!:3dB)

t-

lågnivåutgång
(mV/ohrn)
Chassistorlok (•')
(B x H x D mm)

.

531 1602 531 -1602 531-1602 531-1602 531-1602 531-1602 531 -1602 531 -1602 531 -1602 530-1600
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

llllho& Oolby labotatories lketN~ng COfpotO'-On.

2 x 8.5

2 x 8.5

2 x 8.5

2x6

2x6

2x 5

.

.

.

.

180x50
x150

180x50
x l 50

180x50
x150

l 50 x 50
x l 50

Max.
strömförbrukning {A

Chassistorlek
(B x H x D mm)

8

4

4

180x25 T80x25 150x25
x l 50
x135
x l 50

Vikt (kg)

1.3

v

~

0.9

-

0.7

au to-:-s·e
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ORDLISTA ÖVER TEKNISKA UTTRYCK.
TUNER.
FM känslighet.
Mätresultatet av hur starkt och klart en
FM-rodio kan hålla kvar en svag station,
uHryckt i decibel relativt antenneffekten l
femtawatt {dBf) samt i mikrovolt (uV). Ju
lägre siffe1värde, desto bättre.

stereoseparation
Separationen mellan vänster och höger
kanaler i on storeasigna l, uttryckt i decibel
(dB). Ju högre siffervärde, desto bättre.
Uppflt-ned~l sökninr;
Ett automotiskt stollanssökningssystem
som finns i allo ~ynto;,t vnors (PLL) och som
gör aH radion outOil1CIIi skl söker fram och
håller kvar en stul 1an l 1t det håll som sök-·
ningen sker.

Loka/stationssöktting
När del fin n• miln\J" •!lo tioner och nor mal sökning bli, hor~vl 1 lio oflorsom sökningen stanna1 UJ)If •1l1o fto, kun du tryeko
på lokalsökni ii!J!Iknuppun (l OC.S) i stället
mnon sökningon·.tw lo.. l ÖC.S filli cror bort
de svagare sl<•lllll "'' ""• ••<HIII IIl!UI bCli'O ör
brusiga, och hc'lllm hwu k ve u dtl ltli sto och
starkaste.

Förvalssökninq

En synto·,h..uHH f1r\flu -.tun ~~~km uv hen o
de förvald o stotio 1101 nu pll vill l" Itun d,
Varje fö,vold sta tion ovly~~""' ll•111kulldCII,
För off slappa förvolssöknul{lt 111 lt yc k111 du
på förvolssökningsknoppon
S< un)
igen.

(!'''"'"'

KASSEITDÄCK.
Svajning
Mätresultatet av hur noggrant en
bandspelare kan föra förbi bandel framföl
tonhuvudena med konstant hastighet, uttryckt i procent (%). Ju lägre siffervärde,
desto bättre.

Signalbrusförhtillandc SIN

NS brusundertryckning

Förhållondol mollon ljudsignalen (S)
och mängdon bokgrundsblus (N) vtt,yckt i
decibel (dB). Ju hög10 siffervärde, desto

NS (Noise Suppression) lor bart slöronde brus genom alt lött sköra av de allra
högsta frekvenserna. NS finns i en del mo-

~:;;~~~~~ki ~t a ' e c ali!Jhi~t;~;:eseng.
~~ur ro~
l

MatreE·,
on kass! l
bandspelare kon å t01go don l jvds_ignol som
f,nns <ospelad på bondol, vill yckl onom ett
område av .l.judfrekvonser. Ju stön·e om råde, desto baltre ltvd .

Superlaminerat tonhuvud

Maximal uteffekt

Den maximolo uteffekten uttryckt i musikeffekt som en förstärkare kon leverera vid
1 kHz och maximol volym. Ullrycks som
watt per kanal enligt normen EIAJ ••. (Exempel : 2 x 20 W EIAJ).

Den senaste finesson för tonhuvuden i
bandspelare sam g er störro Irakvensomfång och en superb högfrokvonsåtergivning.
Ljudet blir klorare och dessutom har delta
huvud längre livslängd ön and ra tonhuvuden. Finns endost i utvalda modeller.

Den uteffekt som en förslärkare kan ~e
konlinverligtvid·lågadistorsionsvörden, i
Pioneers fall görs mätningenvid l %tala
harmonisk distorsion och frekvensen
l 000 H z). Uttrycks ocksåsom watt per kanal.

Dubberanliggning

Distorsion

Finns i avloreverse-modoller med roterande huvud och kallas Dual Azimvlh på
engelska. Med denna finess uppnås exakto re spaltinställning gentemot bondet och båda bandsidorna återges med exakt samma
frekvensgång . Speciellt mörker man det hör
i förböttrad diskantåtergivning.

Tändningsnyckelstyrd tryckw/le

Kontinuerlig uteffekt

Den mön~d ljudförvrängning/distorsion
som finns i vls<gnalen från en förstärkare vid
en viss insigno lstyrka. Uttrycks i procent
(%).Ju lägre siffervärde desto bättre.

Frekvensomfång
Det område av ljudfrekvenser inom vilket en förslärkare kon återge ljudet så gott
som rakt. Ju större område, desto bättre.

ban~:,s~ydd ·· koss;U~~~c,hf_
t., c,s;J~~d('!Jt:.r~g "IF!~

när ström
s • $'Jtr11JIIr&Jt:!J!J \\J;;
inte kan uppslå några deformationer
tryckrullen, vi lket skulle ge svajning som resvltol. Hela mekaniken håller också längre
)å det hör sättet.
l

A TSC automatisk bandspänning
A TSC (Aulomalic Tape Slack Canceler)
!Jilt till oll bondel alllid ströeks upp fromför

tonhuvudena innan det startar. Man vndvi kCH bctndtrassel på detta sött.

~~r Lt'~ 8e'!f ~g~·;"öff P8r;;t, ~ans-

r[
.. ..'
r
mo v
..
kompletta f~_rslorkore hor b~ggl en som formår olt ge hogre uleff~kt. Nagon utgån.gslransformo.'or behovs onte,.men m~.n masle
beakta aH mgen av de vigaende hagtalorledn ingarna får komma i kontokt med bilenschassie! Man får inte heller koppla
somman vänsler och höger kona le,; minusledningar med varandra.

HÖGTALARE.
Max musikeffekt
Den maximala musikeffekt som en högtalare kan ta emot under en kortare tid. För
oH skydda höglalarna mot skada bör en
förslärkare med sam mo eller lägre maximal
uteffekt per kanal användas.

Frekvensomfång
Det frekvensområde inom vilket högtolaren kon återge ljud som tillals falla högst
- 15 dB vid angivna frekvensgrönser. Decibel jämförelsen gäller mol högtalorens nominella livdlryc~sn ivå. Normall göller aH ju
bredare frekvensområde som anges, desto
bättre ör återgivningen.

Känslighet
Mälvärdetpå hureffektiv en högtalare ör på
attomvand la ljudsignalertill ljud ~~liles i decibel (dB) perinmatadeffekt l woll(yY) mätt 1
meterframförhögtalaren (m). Utsknvelserdet
ulså hör :dB/W/m. Ju högres i ffervörde, desto Iöttore harhögtalaren föraltspela starktför
en viss inmatad förstörkoreffekt.

HR-kon
En vattenresistent kon g\·ord av nylonöverdraget papper. Specielllämpad för
dörrmontering dör högtalarna ofta utsätts
för voltenplask och hög fuktighet. Det kan
också förekomma oH en vallenavstötare används när konen inte ör en HR-kon.

2-vägs hybrid
En 2-vögs hybridhögtalare som i sig
kombinerar den djupa bos som återges av
ett alvminivm-bikokemembran av p lan typ
och en konventionell pappers-svb-konhögtolare. Resvitalet ör utjämnad frekvenskurva i höglonsområdet.

• Oolby och dubbei·D·symboiM ötvorvmörkcn för Dolby Loboroto·
ries licensing Corp.ofohon.. •
•
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