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6.2"/15.7 cm A2DP
+AVRCP 1.4

DSP
HPF/LPF
CROSSOVER

Gracenote Playlist Plus
Met de Gracenote „More Like This“ functie kunt u 
op stijl en genre-gebaseerde afspeellijsten maken 
in de USB afspeelmodus. U hoeft alleen een titel 
als criterium te kiezen, en je krijgt muziek sugges-
ties in de vorm van een afspeellijst met titels van 
soortgelijke genres.

Splitscreen
Met de E>GO je verliest u nooit de oriëntatie: 
Zodat u altijd uw route overzicht behoud, kan de 
E>GO in alle audio-weergavemodi en Bluetooth 
Handsfree modus het navigatiescherm van de ac-
tieve routenavigatie weergeven.

Op DSP gebaseerde elektronisch 
scheidingsfilter
Voor de aansluiting van actieve subwoofers in de 
passieve/actieve systeemconfiguraties, heeft de 
E>GO een interne DSP met actief crossover, die voor 
de voorversterker en de luidspreker uitgangen (inge-
bouwde versterker), instelbare frequenties met 12 
dB/okt. High-en low-pass filtering mogelijk maakt.

Eenvoudige Aansluiting van iPod/iPhone
Sluit uw iPod of iPhone heel eenvoudig via USB 
op de E>GO naviceiver. De weergave van Apple 
Album Art is geïntegreerd in het iPod/iPhone-me-
nu. In dit menu heeft u de mogelijkheid om alfabe-
tisch te zoeken op titel of artiest.

Optimale Bedienbaarheid
De duidelijk gestructureerde menu‘s zijn vanzelf-
sprekend en intuïtief te gebruiken. Grote bedien-
velden en een logisch gestructureerde begelei-
ding van de gebruiker zorgen ervoor dat u gebruik 
kunt maken van de E>GO terwijl u veilig rijdt.

Rondom geïnformeerd
Dankzij de infobalk functie ontvangt u inkomende 
oproepen en/of audio-functies zonder de naviga-
tie-modus te verlaten. In andere weergavemodi is 
een navigatie infobalk beschikbaar, die u op de 
hoogte houdt van de belangrijkste afslag aanwij-
zingen

ZENEC E>GO Z-E2014M – perfecte integratie in uw VW

Uitrusting kenmerken

Aansluiting op de afstandsbediening op het 
stuur
The Z-E2014M is connected via the vehicle-spe-
cific CAN bus interface to the factory installed 
steering wheel remote control. The multimedia 
functions of the steering wheel remote control re-
main intact.

Koppeling met de Climate Control Weergave 
De status gegevens van de climate control status-
weergave, indien beschikbaar in uw auto, worden 
afgelezen uit de CAN-interface en bij het bedie-
nen van het airconditioning systeem weergegeven 
op het E>GO touchscreen display als een pop-up.

Day/Night Mode HMI
De E>GO heeft een dag/nacht omschakeling met 
HMI, bestuurbaar via de Systeeminstellingen. 
Daarnaast is er een lichtsensor op het voorpaneel 
die de helderheid van het LCD-scherm regelt.

FM Tuner met DSP
Optimale radio-ontvangst onder alle omstan-
digheden: het analoge radio-ontvangst gedeelte 
heeft een specifieke DSP softwarealgoritme, die 
zorgt voor noise cancelling dat bijdraagt voor een 
helder geluid bij slechte ontvangst situaties en 
zwakkere FM-zenders.

Koppeling aan het OPS Parkeerradar 
systeem
De in het voertuig-can systeem aanwezige gege-
vens van de fabriek geïnstalleerde parkeersenso-
ren worden via het Zenec OPS (Optical Parking 
System) op het  E>GO touchscreen display weer-
gegeven.

Multifunctie weergave (MFA+)
Optimale koppeling in het voertuig interne da-
ta-communicatienet met ZENEC – de E>GO on-
dersteunt ook de multi functie weergave (MFA+) 
voor diverse Audio-Informatie.

FM  TUNER
WITH DSP 

In 2008 lanceerde Zenec de eerste E>GO op de markt en creëerde daar-
mee direct een compleet nieuwe familie van apparaten: het auto-speci-
fieke navigatiesysteem. Vandaag de dag is Zenec in het Nederlands- en 
Duitstalige gebied de onbetwiste leider in aftermarket in-car multime-
dia. E>GO‘s zijn nu beschikbaar voor meer dan 60 automodellen.

E>GO – 100 Procent pasperfect
Het E>GO-concept is een ongekende systeemoplossing om zeer een-
voudig multimedia en navigatie te implementeren in de auto: E>GO in-
tegreren optisch en technisch perfect in het respectievelijke voertuig 
zonder grote installatiewerken. Bijzonder belangrijk is hier de optimale 
integratie in de voertuigelektronica. En daarmee is niet alleen de ver-
binding met het stuurwiel bedoeld: E>GO kan zeer eenvoudig worden 
geïntegreerd in het  voertuig datacommunicatienetwerk.
Eenvoudige installatie, enorm scala aan functies en een ingenieus een-
voudig bedieningsconcept is datgene wat E>GO zo uniek en zo succes-
vol maakt.
Met de kennis van de eigenschappen van verschillende voertuigtypen 
komt nu de vierde E>GO generatie aan de start: met vele innovatieve 
functies en, centraal voor Zenec, gemakkelijk te gebruiken.

E>GO Z-E2014M – op maat gesneden voor uw  VW
De naviceiver Z-E2014M is een slimme specialist, speciaal ontworpen 

voor uw VW Serie. Door zijn specifieke vormgeving, de rood/witte toets 
verlichting en het aangepaste ontwerp van het front harmonieert de 
ZENEC visueel perfect met diverse VW-modellen.
De integratie in de auto-elektronica slaagt in een mum van tijd. De E>GO 
wordt eenvoudig verbonden door een interface via de auto-specifieke 
CAN-interface aan de afstandsbediening op het stuur, de Multifunctie 
weergave (MFA+) en het Optical Park Distance System (OPS). De functi-
onaliteit van de af fabriek geïnstalleerde componenten blijft behouden.

E>GO Z-E2014M – Navigatie, Entertainment, Communicatie
Ervaar audio en video in de hoogste kwaliteit van iPod / iPhone of via 
USB. De Z-E2014M is een innovatief Media Station, perfect uitgerust 
voor het afspelen van digitale media: MP3, WMA, Xvid, AVI. 
Telefoneer veilig tijdens het rijden met de geïntegreerde handsfree in-
richting van Parrot. Dankzij de op DSP gebaseerde audiosignaal ver-
werking laten zich storende omgeving geluiden nog beter uitfilteren en 
stemmen nog beter weergeven.

Zijn moderne Entertainmentfeatures combineert de Z-E2014M met een 
innovatief op SD-Kaarten gebaseerd navigatiesysteem. De ZENEC be-
schikt over de actueelste kaarten van alle Europese landen (met Premi-
um P.O.I.s), die dankzij 3-D Hi-Definition weergave van landschap en 3-D 
objecten zeer duidelijk en realistisch verschijnen.



W W W. Z E N E C . C O M

                                                                                                                                                                                                                                                

www.zenec.naviextras.com

De perfecte navigator

Hoog gedetailleerde 3-D Kaarten
Het hoge-resolutie WVGA-scherm 
zorgt ervoor dat alle kaarten haar-
scherp worden weergegeven. 3-D 
bezienswaardigheden en realistische 
3D-gebouw weergave maken het na-
vigeren in grotere steden nog makke-
lijker voor u.

Topografische Kaarten
Realistische 3-D terrein weergaven, 
leiden u veilig door complexe land-
schappen. Kies tussen verschillende 
ontwerpen voor dag en nacht. Dank-
zij een lichtsensor, kan de E>GO ook 
automatisch schakelen tussen dag en 
nacht HMI‘s

Nav Day/Night Mode
De E>GO biedt in de navigatiemodus 
een automatische Dag/Nacht om-
schakeling, welke via het GPS signaal 
gestuurd wordt voor de beste con-
trastwaarden bij hoge lichtinval over-
dag en voor  “spiegelvrij”  in de nacht 
zorgt.

Realistische afslagweergave
Functies zoals de nieuwe fotorealisti-
sche afslag weergave op snelwegen, 
de rijstrook assistent, of automatische 
zoom op kruispunten/zal u helpen te 
oriënteren, vooral bij complexe ver-
keerssituaties.

Bijzondere doelen snel bereiken
De E>GO heeft een premie P.O.I. Da-
tabase met meer dan zes miljoen 
bestanden. De selectie van de be-
zienswaardigheden is erg eenvoudig 
dankzij het overzichtelijke zoek menu .

Intelligente routeplanning
Zodat u de route kunt optimaliseren 
naar uw wensen, heeft u de keuze 
tussen verschillende route bereke-
ningsmethoden: korte, snelle, eco en 
gemakkelijk.

Intelligente doelweergave
Voor de doelkeuze hoeft u maar enkele 
letters in te geven – de E>GO vult uw 
invoer aan en stelt u automatisch ver-
gelijkbare doelen voor.

Praktische ritcomputer
De tripcomputer biedt u een overzicht 
van de belangrijkste ritgegevens, bij-
voorbeeld, de gemiddelde snelheid en 
de werkelijke rijtijd.

Waar-ben-ik? Functie
Voor alle noodsituaties goed uitge-
rust: met de Waar-ben-Ik? functie vind 
u met een vingertop – ziekenhuizen, 
politiebureaus, geldautomaten, ben-
zinestations en nog veel meer in uw 
directe omgeving.

Flexibele kaartupdates
Via de online portal www.zenec.
naviextras.com kunt u de voor ge-
installeerde kaarten op elk moment 
updaten of verlengen naar wens. Na-
viextras biedt een brede selectie van 
kaarten van meer dan 75 landen

Tijdig geïnformeerd
Ook in het functie pakket zit dat bij 
overschrijding van de EU-grenzen en 
verschillende waarschuwingen wor-
den weergeven: Aanwijzingen over 
snelheidsbeperkingen, alcoholpromil-
lage, reflecterende jassen, etc.

Import van uw Outlook-contacten
U hebt belangrijke contacten die zijn 
opgeslagen op de computer in een 
Outlook-bestand? Deze contacten, 
kunt u eenvoudig via de Naviextras 
Toolbox rechtstreeks importeren naar 
de navigatie software van de E>GO.

Uitrusting kenmerken
• Op SD-kaart gebaseerd 3-D high definition split-screen navigatie 

met kaarten van 43 landen in West- en Oost-Europa (op 8 GB data-
drager)

• Premium P.O.I. Pakket met meer dan 6 miljoen points of interest
• Geïntegreerde TMC en TMC Pro ontvanger (TMC af fabriek func-

tioneel, TMC Pro licentie moet apart worden betaald en worden 
ingeschakeld)

• Text-to-Speech (TTS) stembegeleiding Pro voor 28 EU-talen
• 2-D of 3-D-kaartweergave met auto-zoom, realistische 3-D terrein-

weergave en 3-D bezienswaardigheden
• Smart-Zoom Functie op kruisingen/afslagpunten
• Snelweg rijstrook assistent met fotorealistische weergave van de 

borden langs de snelwegen
• Tunnel-modus
• Eco en Smart Route Planning

• Intelligente berekening van alternatieve routes in real time 
• Aanwijzingen bij omleidingsroutes rond verkeersproblemen 
• Outlook adressen import 
• Waar-ben-ik? functie 
• Weergave van parkeerplaatsen in de buurt van de finish 
• Weergave van verkeersinformatie bij het passeren van een EU-

lidstaat 
• Optische en akoestische snelheid waarschuwingsindicator van de 

maximum snelheid op de hoofdwegen 
• Boordcomputer: configureerbare output van 3 extra informa-

ties op het Navigatie-scherm met de selectie van aankomst /
reistijd,snelheid, richting, hoogte boven de zee 

• 30 dagen Laatste Kaart Garantie 
• Updates via het de portal Naviextras: www.zenec.naviextras.com 
• Externe GPS-ontvanger in de levering inbegrepen

Latest Map Guarantee
ZENECs 30-dagen Lastest Map Guarantee: 
Indien bijgewerkte kaarten, binnen 30 dagen 
vanaf gebruik, verkrijgbaar zijn, kunt u deze 
gratis downloaden via www.zenec.naviextras.
com en op de E>GO installeren.

TMC/TMC Pro
De TMC of TMC Pro* functie houd u op de 
hoogte over files op de route en eventuele om-
leidingen. Selecteer gewoon het juiste menu, 
en je krijgt alle relevante gegevens op de kaart 
weergegeven. Eenvoudig het desbetreffende 
menu kiezen, en u krijgt diverse relevante 
data op de kaart weergegeven.
* separaat verkrijgbaar.

Slim navigeren in heel Europa
Gedetailleerde kaarten van alle West- en 
Oost-Europese landen, zorgen voor een per-
fecte oriëntatie in heel Europa. Voor de 
menu‘s en stembegeleiding staan 28 verschil-
lende talen ter beschikking.

Zijn moderne entertainment functies combineert de Z-E2014M met een 
op SD-kaart gebaseerd navigatie systeem. De Zenec naviceiver heeft 
de nieuwste kaarten van alle Europese landen (met Premium POI) die 
heel duidelijk en realistisch verschijnen, dankzij de 3-D High Definition 
weergave van het terrein en 3-D objecten.

ZENECs innovatieve navigatie-software maakt de bestemming keuze 
en routebegeleiding nog comfortabeler en intuïtiever. Het vrij configu-
reerbare „Quick Menu“ geeft u snel toegang tot alle functies. Met be-
hulp van de geïntegreerde „slimme“ en „Eco“ functies kunt u eenvoudig 
de kortste en/of de meest economische route berekenen. Met de func-
tie „Parking Around“, kunt u al bij het plannen van de route geschikte 
parkeerplaatsen in de buurt van uw bestemming laten weergeven.

Functies zoals fotorealistische afslag weergave op snelwegen, de rij-
strook assistent, of automatische zoom op kruispunten/afslagpunten 
zal helpen bij de oriëntering van complexe verkeerssituaties. In het 

functie pakket zit ook de weergave van verkeersinformatie/richtlijnen 
bij het passeren van een EU-lidstaat of de optische en akoestische snel-
heid waarschuwing, waarbij de maximumsnelheid wordt weergegeven 
op de hoofdwegen.

Voor een optimaal overzicht tijdens de rit kan bij actieve route begelei-
ding een afslagpijl weergave in diverse Bluetooth- en Audio- Weergave-
modi weergegeven worden.

Met de TMC of TMC Pro functie wordt u tijdig geïnformeerd over files op 
de route en automatisch ,naar wens, omgeleid. Een verstopt kruispunt 
in de stad of een file op de snelweg, die niet is gemeld via TMC? De 
Z-E2014M denkt mee en stelt een alternatieve route voor, in real-time.

Via het online portal www.zenec.naviextras.com kunt u de navigatie-
kaarten van de Zenec naviceiver actualiseren, met extra kaarten te 
breiden en download u de nieuwste 3-D stadskaarten of POI‘s. Op elk 
moment, zelfs tijdens een reis.



                                                                                                                                                                                                                                                

A/V InputBluetoothGracenoteiPod/iPhoneCameraUSBRDS TunerNavigation Xvid Security Code

Ongecompliceerd verbinden
U kunt tot vijf verschillende mobiele 
telefoons met ieder 1000 telefoon-
boekcontacten met de E>GO koppe-
len. Het adresboek van de E>GO word 
automatisch gesynchroniseerd.

Muziek van de telefoon
De E> GO maakt A2DP audio streaming 
en een stereo audio signaaloverdracht 
mogelijk. Het AVRCP 1.4 protocol on-
dersteunt functies spelen, track voor-
uit/achteruit en artiest/titel info.

Comfortabel in de auto telefoneren
Via het duidelijke Bluetooth-menu, 
kunt u gemakkelijk alle functies van de 
telefoon controleren- een aanraking is 
voldoende, en je auto verandert in een 
communicatiecentrum. 

Overzichtelijk gebruik
Met de E>GO verliest u nooit het over-
zicht: Met een blik ziet u alle gekop-
pelde mobiele telefoons en kunt deze 
gemakkelijk via het touchscreen in 
stellen.

Comfortabel contact management
U kunt zoeken naar een contactper-
soon in het telefoonboek of in de lijst 
met favorieten. Maar u kunt ook de 
lijst met uitgaande en inkomende of 
gemiste oproepen laten weergeven.

Snel contacten zoeken
De alfabetische zoekfunctie maakt het 
makkelijker voor u om een contactper-
soon te zoeken: Typ gewoon de eerste 
letter. U kunt zoeken tot maximaal 15 
letters.  

Quick-Dial Menu
Telefoonnummers die u vaak kiest, 
kunt u gewoon deze opslaan als favo-
riet - zodat u altijd snel toegang heeft 
tot uw belangrijkste contacten.

Mis geen enkele oproep
Het Bluetooth-systeem van de E>GO 
kent het zogenaamde wisselgesprek: 
U kunt eenvoudig ,tijdens verbinding, 
heen en weer schakelen  tussen twee 
actieve gesprekken.

Veel aansluitmogelijkheden
Door de USB-poorten en de verschillende A/V-ingangen en uitgangen, is er bijna niets wat je niet kunt aansluiten op de E>GO. Het Zenec programma 
bevat vele bijkomende multimedia componenten die optimaal zijn afgestemd op dit toestel. Alle apparaten - externe monitoren, DVB-T en DAB+ 
tuner of een achteruitrijcamera - kunnen worden aangesloten op de Zenec en zijn rechtstreeks te bedienen via het touchscreen. Om DVB-T/DAB+ 
tuners en versterkers aan te sluiten is het apart verkocht accessoire pakket Z-EACC-AV vereist.

E>GO Achteruitrijd camera’s
Het ZENEC programma bevat perfect op elkaar af-
gestemde extra componenten, waarbij ook verschil-
lende modellen achteruitrijcamera horen. Alle Zenec 
camera‘s zijn eenvoudig in te bouwen en overtuigen 
door een superieure beeldkwaliteit. De camera‘s kun-
nen worden bediend via het touchscreen en worden 
automatisch geactiveerd wanneer de achteruit wordt 
ingeschakeld.

Aansluiting van iPod/iPhone
Met de apart verkrijgbare interface (ZE-NC-IPS en ZE-
NC-IPS5 voor de iPhone 5) worden iPod/iPhone aan 
de USB 2.0-hub aangesloten. Deze verbinding zorgt 
voor een snelle toegang tot alle bestanden en hun be-
sturing via het touchscreen van de van de E>GO‘s. Tij-
dens het afspelen van de iPod / iPhone worden deze 
gelijktijdig opgeladen.

Praktische Accessoires
Met het apart verkrijgbare accessoire pakket Z-EACC-
HUB (USB-hub, 120 cm USB / AV-kabel) kunt u drie 
USB 2.0-datadragers (tot 64 GB) en een separaat 
verkrijgbare-interface aan sluiten (ZE-NC-IPS, ZE NC 
IPS5) voor iPod / iPhone. Ook los verkrijgbaar is het 
accessoire pakket Z-EACC-AV voor het aansluiten 
DVB-T/DAB + tuners en versterkers.

De E>GO maakt een uitgebreide koppeling en een gemakkelijk gebruik 
van een bluetooth compatibele mobiele telefoon. De naviceiver is van een 
Bluetootheenheid van Parrot voorzien, de specialist voor mobile commu-
nicatie – een handsfree eenheid, die u uitgebreide functies en maximale 
compatibiliteit met vele mobiele telefoons garandeert. 

Telefoneren zonder stoorgeluiden 
Gesprekken voeren met een uitstekende kwaliteit - hetzij via de inge-
bouwde microfoon of de meegeleverde externe microfoon. Dankzij de op 
DSP gebaseerde audiosignaal verwerking laten zich storende omgevings-
geluiden nog efficiënter uitfilteren en stemmen beter weergeven.

Gemakkelijke bediening
ZENEC zorgt voor eenvoudigste bediening tijdens de rit: Nummer van de 
beller, telefoonboek en andere informatie wordt duidelijk weergegeven op 
het scherm. Het adresboek van de naviceiver wordt automatisch gesyn-
chroniseerd met de gegevens van de telefoon. 
U kunt ook eenvoudig zoeken naar nummers in het telefoonboek - typ 

gewoon de eerste letter van het contact. Deze zoekfunctie is een verade-
ming speciaal voor professioneel gebruik. Zelfs speciale tekens zijn geen 
probleem dankzij meertalige invoervenster.
Bluetooth altijd op de nieuwste stand
De firmware van de Bluetooth componenten laten zich via USB updaten, 
zoals wanneer een nieuw telefoon model gebruikt word. Zo kan het aantal 
compatibele apparaten uitgebreid worden.

Bluetooth Features:
• Aansluiting van maximaal 5 mobiele telefoons • Synchronisatie van 
maximaal 1000 contacten met Max. 5 nummers per contact • Spraak-
besturing van telefoonboek contacten in 8 Europese talen • Zoek via 
de eerste letter • meertalige invoervenster met toetsenbord, inclusief 
speciale tekens of speciale tekens • Quick Dial menu voor maximaal zes 
favoriete contacten • geheugen voor uitgaande en ontvangen oproepen 
• Opnieuw kiezen • schakelen tussen handsfree en mobiele telefoon 
• BT muziek streaming via A2DP met AVRCP 1.4 • interne en externe 
microfoon • Bluetooth-firmware te actualiseren

Draadloze communicatie via Bluetooth

Uitrusting kenmerken Z-E2014M

Voertuig compatibiliteit lijst

Navigation 
navigate by touchscreen fast and 
comfortably in 43 European countries 
(including Eastern Europe)

RDS Tuner
with DSP noise masking for low level 
FM station broadcast signals and 30 
preset stations (18 FM/12 AM)

USB  2.0 Port
with 80 cm USB extension wire for 
the connection of USB 2.0 memory 
devices (up to 64 GB)*

Camera
rear-view camera input, manually or 
automatically activated by putting 
the car in reverse

iPod/iPhone
iPod/iPhone direct connection via 
an optional interface, operation via 
touchscreen 

Gracenote Playlist Plus
The “More Like This” feature enables 
to generate style and genre based 
playlists in USB playback mode

Bluetooth/A2DP
integrated Parrot Bluetooth module 
for hands-free operation and audio 
streaming, upgradable firmware

A/V input
A/V port (RCA) for the connection 
of other external A/V devices like 
gaming consoles, etc.

Xvid
Xvid is the container format of choice: 
Over 90% of present-day AVI files are 
encoded with Xvid

Security code
intelligent anti-theft protection 
based on software monitoring of the 
power supply

NAVIGATIE

3-D High-Definition Splitscreen Navigatie 

Op SD-kaart gebaseerd navigatiesysteem (op 8 
GB datadrager)

Premium P.O.I. Pakket met meer dan 6 miljoen 
points of interest 

Stembegeleiding voor 28 EU-talen 

Realistische 3D-weergave van het terrein en 
bezienswaardigheden, tunnel-modus, 3-D Auto 
zoom voor kruispunten en rotondes, realistische 
weergave van afslagen

Eco en Smart Route Planning, intelligente 
berekening van alternatieve routes in real-time 
weergave van de parkeerplaatsen rondom het 
doel, aanwijzingen bij omleiding routes rond 
verkeersproblemen, etc.

Outlook Adresimport, bestuurder 
waarschuwingen, etc.

TMC en TMC Pro ontvanger

30 dagen Kaartgarantie

BLUETOOTH 

Parrot Bluetooth handsfree
Op DSP gebaseerde audio signaalverwerking 
met ruisonderdrukking
Synchronisatie tot 1000 telefoonboek contacten 
à 5 oproep nummers

Telefoonboek contact zoekfunctie

Interne of externe Bluetooth microfoon  

MULTIMEDIA/AUDIO

USB Port met 80 cm verlengkabel voor USB 2.0 
datadrager (tot 64 GB)*
Compatibele USB File formaten: MP3, WMA, 
AVI, Xvid
Gracenote “More Like This” voor USB 
Audiobronnen en generatie van „one-click“ 
afspeellijsten door een titel te selecteren 

BT muziek streaming via A2DP met AVRCP 1.4 

Op DSP-gebaseerde crossover met HPF / LPF-
functie
4 x 40 Watt Digitale eindversterker

24 bit D/A converter

Made for iPod and iPhone 

ALGEMENE KENMERKEN 
6,2“/15,7 cm 16:9 TFT-LCD Touchscreendisplay 
met HMI voor 22 verschillende EU talen 
RDS FM-radio met op DSP-gebaseerde ruisonder-
drukking en 30 voorkeurzenders (18 MW FM/12)
1 x IR-afstandsbediening

KONNEKTIVITÄT

4.1 voorversterker uitgangen (4V)**

1 x A/V-ingang (CVBS)

1 x Video ingang voor achteruitrijd camera (CVBS)
Aansluitmogelijkheid voor touch screen 
compatible DAB + of DVB-T tuner modellen**

KENMERKEN VOERTUIGINTEGRATIE 

Aansluiting op stuurbediening via CAN

Aansluiting aan de Multifunctie weergave Plus 
(MFA+) via CAN***
Aansluiting aam het Optische Park Systems (OPS) 
via CAN***
Aansluiting van de automatische klimaatregeling 
statusweergave via CAN ***
Dynaudio Soundsystem Integratie

Kiesbare toets verlichting rood/wit

* Apart verkrijgbaar: accessoire pakket Z-EACC-HUB met USB-hub en 120 cm USB / AV-kabel voor drie USB 2.0-datadragers (elk met maximaal 64 GB) en iPod / iPhone-interface aan te sluiten.
** Apart verkrijgbaar: accessoirepakket Z-EACC-AV voor het aansluiten DVB-T/DAB + tuners en versterkers. *** Functionaliteit is gebaseerd op de aanwezigheid van functiespecifieke CAN gegevens.   

Model Type Modeljaar Model Type Modeljaar Model Type Modeljaar Model Type Modeljaar

VW Golf VI MK 6 va 2009 VW CC Typ 35 va 2012 VW Eos n.a. va 2006 SEAT Toledo MK3 2004 – 2009

VW Golf V MK 5 2003 – 2009 VW Beetle n.a. va 2011 VW Polo 6 R va 03/2010 SEAT Toledo MK4 va 2013

VW Golf VI Cabrio va 2011 VW Caddy 2K MK3 va 2003 VW  Sharan MK2 va 2010 SEAT Alhambra MK2 va 2010

VW Jetta MK 5/6 va 2005 VW  Tiguan MK1 va 11/2006 VW T5 T5-GP va 2011 ŠKODA  Oktavia MK2 va 08/2008

VW Passat B6 2005 – 2010 VW Scirocco MK3 13 va 2008 VW Amarok n.a. va 2010 ŠKODA  Rapid NH va 2013

VW Passat B7 va 2010 VW  Touran Typ 1/GP 2003 – 2010 SEAT Altea 5 P va 2004 ŠKODA  Superb 3T va 2008

VW Passat CC 2008 – 2012 VW  Touran GPII va 2010 SEAT Leon 1 P MK2 va 2005 ŠKODA  Yeti n.a. va 2009

Installatie en de elektrische compatibiliteit worden alleen gegeven als af  fabriek radio en Zenec eenheid een identieke vorm hebben.


