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Functies

ZENEC E>GO Z-E2015 – perfekte Integratie in uw VW
In 2008 lanceerde Zenec de eerste E>GO op de markt, en vestigde daar-
mee gelijk een compleet nieuw type apparaten-familie: de auto-speci-
fieke naviceiver. Vandaag de dag is Zenec in het Nederlands- Duitsta-
lige gebied de onbetwiste leider in aftermarket in-car multimedia - en 
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-E2015 – op maat gesneden voor uw  VW
De naviceiver Z-E2015 is een slimme specialist, speciaal ontworpen voor 
uw VW.  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-E2015 – Navigatie, Entertainment, Communicatie
Ervaar audio en video van topkwaliteit vanaf CD/DVD op uw iPod / 
iPhone of USB. Telefoneer veilig tijdens het rijden met de geïntegreerde 
handsfree carkit van Parrot. Met de gebruikers-onafhankelijke stemher-
kenning (Voice Recognition / Voice Command), kunt u zeer eenvoudig 
telefoneren. 

Voor een uitstekende radio-ontvangst is de Z-E2015  uitgerust met een 
RDS dubbel-tuner met phase diversity. 

De moderne entertainment- en communikatie-features combineert de 
Z-E2015 met een innovatief op SD-kaart gebaseerd navigatiesysteem. 
De Zenec naviceiver heeft de nieuwste kaarten van alle Europese landen 
(met meer dan 6,5 miljoen premium POI‘s) die heel duidelijk en realis-
tisch lijken, dankzij de 3-D High Definition weergave van het terrein en 
3-D objecten.

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.

Nav 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.

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.

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.

Phase-diversity FM dubbel-tuner
De dubbel-tuner van de E>GO werkt met een 
phase-diversity schakeling die de signalen van de 
twee in het voertuig geïnstalleerde antennes ver-
werkt. Door middel van DSP wordt het gewenste 
signaal  bewerkt door het verwijderen van interfe-
rentie en ruis componenten. Zo heeft u altijd een 
optimale radio-ontvangst, zelfs onder zeer slech-
te omstandigheden.

Up-to- date navigatie
De volledige EU map pack tot 8 GB SD-kaart is 
gebaseerd op de cutting-edge aangepaste Primo 
2.0 Navigationsmotor, en bevat naast 6,5 miljoen 
premie NP een aantal andere handige add-ons. De 
8 GB SD-kaart heeft voldoende ruimte voor een 
comfortabele kaartupdates en verbeteringen via 
de toolbox en Naviextras.

Aansluiting op de afstandsbediening op 
het stuur
De E>GO wordt eenvoudig via Interface aan de 
voertuig specifieke CAN-Bus met de af-fabriek 
ingebouwde stuurbediening verbonden. De Au-
diofuncties van uw stuurbediening blijven daarbij 
behouden.

Day/Night Mode HMI
De E>GO heeft een lichtsensor die het schakelen 
tussen de specifieke dag en nacht HMI (Human 
Machine Interface) stuurt dmv omgevingslicht-
sensor logica. Dit zorgt bij daglicht voor het best 
mogelijke contrast en spiegelvrije display in de 
nacht

Koppeling aan het OPS Parkeerradar 
systeem
De in het voertuig-can systeem aanwezige gege-
vens van de af-fabriek geïnstalleerde parkeersen-
soren 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. Hieronder zijn de 
navigatie pijlen evenals diverse audio-informatie.

Eenvoudig parkeren en Manoeuvreren
Aan de E>GO kunt u eenvoudig een achteruitrijca-
mera aansluiten en gemakkelijk via Touchscreen 
sturen. Het omvangrijke ZENEC accessoire pro-
gramma bied u breed scala  van  verschillende 
modellen, zoals de auto-specifieke camera’s voor 
uw voertuig.

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.
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www.zenec.naviextras.com

De perfecte Navigator

Latest Map Guarantee
ZENECs 30-dagen Lastest Map Guarantee: In-
dien 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
De TMC* functie houd u op de hoogte over 
files op de route en eventuele omleidingen. 
Selecteer gewoon het juiste menu, en je krijgt 
alle relevante gegevens op de kaart weergege-
ven.
*Functionaliteit door separate TMC betaaldiensten uit te breiden 
(landen specifiek).

Slim navigeren in heel Europa
Gedetailleerde kaarten zorgen voor een per-
fecte oriëntatie in heel Europa. Voor de menu‘s 
en stembegeleiding staan 28 verschillende ta-
len ter beschikking

De ZENEC naviceiver heeft de nieuwste kaarten van alle Europese lan-
den (met Premium POI), die dankzij 3-D Hi-Definition weergave van 
landschappen en 3-D objecten zeer duidelijk en realistisch verschijnen. 

ZENEC’s innovatieve navigatie-software maakt de bestemmingskeuze 
en routebegeleiding nog comfortabeler en intuïtiever. Het vrij configu-
reerbare „Quick Menu“ geeft u snel toegang tot alle functies. Met behulp 
van de geïntegreerde „slimme“ en „Eco“ functies kunt u eenvoudig de 
kortste en/of de meest economische route berekenen. Met de functie 
„Parking Around“, kunt u al bij het plannen van de route geschikte par-
keerplaatsen 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 func-
tie pakket zit ook de weergave van verkeersinformatie/richtlijnen bij het 

passeren van een EU-lidstaat of de optische en akoestische snelheid 
waarschuwing, waarbij de maximumsnelheid wordt weergegeven op de 
hoofdwegen.

Voor een optimaal overzicht kan tijdens het rijden tijdens de actieve rou-
tegeleiding een afslagpijl worden weergegeven in verschillende modi.

Met de TMC 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-E2015 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 brei-
den en download u de nieuwste 3-D stadskaarten of POI‘s. Ook tijdens 
de reis.

Bijzondere doelen snel bereiken
De E>GO heeft een premie P.O.I. Data-
base met meer dan zes miljoen bestan-
den. De selectie van de bezienswaar-
digheden 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.naviex-
tras.com kunt u de voor geïnstalleerde 
kaarten op elk moment updaten of ver-
lengen naar wens. Naviextras 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 Out-
look-bestand? Deze contacten, kunt u 
eenvoudig via de Naviextras Toolbox 
rechtstreeks importeren naar de navi-
gatie software van de E>GO.

Hoog gedetailleerde 3-D Kaarten
Het hoge-resolutie WVGA-scherm zorgt 
ervoor dat alle kaarten haarscherp wor-
den weergegeven. 3-D bezienswaardig-
heden en realistische 3D-gebouw weer-
gave maken het navigeren in grotere 
steden nog makkelijker 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.

Text-to-Speech
De E>GO toont u de namen van de zij-
straten. En leest u, als u wilt, dankzij de 
geïntegreerde tekst - naar-spraak-func-
tie, de straatnamen voor, zodat u zich 
volledig kunt concentreren  op de weg.

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.

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 
datadrager)

• Premium P.O.I. Pakket met meer dan 6 miljoen points of interest
• Geïntegreerde TMC ontvanger
• Text-to-Speech (TTS) stembegeleiding Pro voor 28 EU-talen
• 2-D of 3-D-kaartweergave met auto-zoom, realistische 3-D 

terreinweergave 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 address 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 informaties 

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



                                                                                                                                                                                                                                                

A/V IngangBluetoothGracenoteiPod/iPhoneCameraUSBRDS TunerNavigatie DVD Player Beveiligingscode

Easy connections
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. In een oogopslag kunt u alle 
aangesloten mobiele telefoons zien en 
kunt u ze eenvoudig beheren via het 
touchscreen.

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.

Fast contact entry search
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
Phone numbers that you use frequent-
ly can simply be saved as favorites – 
so you have fast access to your most 
important contacts at all times. 

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
Omwille van de USB-poorten en de verschillende A/V-ingangen en uitgangen, is er bijna niets wat je kunt geen verbinding maken met de Z-E2015. De ZENEC 
programma bevat vele bijkomende multimedia componenten die optimaal zijn afgestemd op de ZENEC naviceiver. Alle apparaten - externe monitoren, DVB-T en 
DAB + -tuner of een achteruitrijcamera - kan worden aangesloten op de naviceiver en rechtstreeks bedienen via touchscreen.

E>GO Achteruitrij camera‘s
Het Zenec programma bestaat uit perfect op elkaar 
afgestemde aanvullende componenten, zoals bij-
voorbeeld ook verschillende achteruitrij camera‘s. 
Alle ZENEC camera‘s zijn eenvoudig te monteren 
en overtuigen door hun perfecte beeldkwaliteit. De 
camera‘s worden automatisch geactiveerd na het 
schakelen naar de achteruit in de auto.

Aansluiting voor iPod/iPhone
Met de optionele interface (ZE-NC-IPS of ZE-NC-
IPS5 voor iPhone 5) kan een iPod of iPhone op 
de USB 2.0 worden aangesloten. Deze verbinding 
maakt een snelle toegang tot uw bestanden mo-
gelijk en zijn eenvoudig via het touchscreen van de 
E>GO‘s te bedienen. Tijdens het afspelen wordt uw 
iPod/iPhone tevens geladen.

USB 2.0 Hub
Bijzonder praktisch: De E>GO heeft aan de achter-
zijde een aansluiting voor de meegeleverde USB 2.0 
Hub. De Hub maakt een directe aansluiting van drie 
USB 2.0 sticks mogelijk (ondersteunt tot 32GB aan 
capaciteit per USB-stick) en een optionele interfa-
ce (ZE-NC-IPS of ZE-NC-IPS5) voor iPod/iPhone

De E>GO maakt een koppeling en een uitgebreide en comfortabele be-
diening van een Bluetooth-geschikte mobiele telefoons mogelijk. De na-
viceiver is van een hightech Bluetooth-eenheid van Parrot voorzien - een 
handsfree-installatie, die uitgebreide functies en maximale compatibili-
teit garandeert voor veel mobiele telefoons.

Telefoneren zonder Stoorgeluiden 
Gesprekken voeren met een uitstekende kwaliteit - hetzij via de inge-
bouwde microfoon of een meegeleverde externe microfoon. Dankzij de 
op DSP gebaseerde audiosignaal verwerking, door ruis efficiënter te filte-
ren, worden storende achtergronden beter uitgefilterd en stemmen beter 
weergegeven.

Gemakkelijke Bediening
ZENEC zorgt voor een eenvoudige bediening tijdens de rit: het nummer 
van de beller, telefoonboek en andere informatie worden duidelijk op het 
scherm weergegeven. Het adresboek wordt automatisch gesynchroni-
seerd 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 ver-
ademing speciaal voor professioneel gebruik. Zelfs speciale tekens zijn 
dankzij meertalige invoervensters geen probleem.

Bluetooth altijd op de nieuwste stand
De firmware van het Bluetooth component laadt zich via USB, zoals wan-
neer een nieuwe model telefoon wordt gebruikt. Zo kan het aantal com-
patibele apparaten altijd 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

Navigatie
touchscreen snel en comfortabel in 
alle Europese landen ( met inbegrip 
van Oost-Europa) navigeren 

RDS tuner
met DSP - gebaseerde 
ruisonderdrukking en 30 station
opslagplaatsen (18 FM/12 MW) 

USB  2.0 Hub
maakt de aansluiting van
3 USB-apparaten en iPod/iPhone 
interface 

Camera
Achteruitrijcamera -ingang, handmatig 
of automatisch door het invoegen
de achteruitversnelling geactiveerd 

iPod/iPhone
iPod/iPhone direct aansluiting via 
optionele interface, touch screen 
bediening

Gracenote Playlist Plus
Met de „More Like This” functie kunnen in 
de USB afspeelmodus stijlen genre - geba-
seerde afspeellijsten gemaakt worden 

Bluetooth/A2DP
geïntegreerde Parrot Bluetooth -mod-
ule voor handsfree bellen en audio 
streaming, updateable firmware

A/V ingang 
A/V-ingang (RCA) voor aanvullende 
externe A/V afspelen bronnen zoals 
game consoles, etc.

DVD drive aansluiten
Speelt CD, CD-R/RW, MP3, WMA, 
DVD, DVD ± R / RW, DVD - MP3, AVI,
Xvid 

Beveiligingscode
intelligente anti - diefstal bescherming 
met controle op de stroomtoevoer, kan 
worden ontgrendeld met veiligheidscode

Features Z-E2015
NAVIGATIE 
3 - D high-definition splitscreen navigatie

SD-kaart - gebaseerd navigatiesysteem (tot 8 GB 
disks )

Premium P.O.I. Pakket met ruim 6,5 miljoen points 
of interest

TTS Pro stembegeleiding in 28 talen van de EU

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

Smart routeplanning, intelligente berekening van 
alternatieve routes in real - time weergave van 
de parkeerplaatsen bij de afwerking, bewijs van 
ontduiking routes rond verkeersproblemen, etc.

Outlook- import, bestuurder waarschuwingen, etc.

TMC-ontvanger voor gratis datadiensten*
* Functionaliteit door aparte TMC betaaldiensten uitgebreid ( specifiek land )

30 dagen garantie kaarten

BLUETOOTH 

Parrot Bluetooth Handsfree

DSP gebaseerde audio signaalverwerking met 
ruisonderdrukking

Synchronisatie tot 1000 telefoonboek contacten à 
5 nummers

Telefoonboek contact zoeken

Spraakbesturing van telefoonboek Keuze functies 
in 8 EU-talen

Interne of externe Bluetooth-microfoon

MULTIMEDIA/AUDIO

DVD drive - compatibele media / formaten:
CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD ± R,
DVD - MP3, AVI, Xvid

USB hub voor drie USB 2.0- schijf (tot 32 GB)

Compatibele USB File formats: MP3, WMA, AVI, 
Xvid

Gracenote „More Like This” voor USB audio- 
bronnen en het genereren van „one -click“ 
afspeellijsten door een nummer te selecteren

BT muziek streaming via A2DP met AVRCP 1.4

DSP - gebaseerde crossover met HPF / LPF - functie

4 x 50 Watt eindversterker

24 Bit D / A Converter

Made for iPod en iPhone 

ALGEMENE KENMERKEN

7“/17.8 cm 16:9 TFT LCD touchscreen display met 
HMI voor 24 verschillende talen

Phase Diversity RDS dubbel-tuner met 
30 voorkeuzezenders (18 MW FM/12)*1 
Multi- zone functie
1 x IR-afstandsbediening

AANSLUITING

4.2 voorversterker uitgangen (4 V)
2.0 voorversterker uitgangen (zonder 
volumeregeling)
2 x video-uitgangen (NTSC)
1 x A / V-ingang (CVBS) als een optionele RVC 
ingang met microfoon, audio-ingang
1 x RCA- video-ingang voor achteruitkijkcamera 
(CVBS) met automatische schakelfunctie
Aansluitmogelijkheid voor touch screen 
compatible DAB+ of DVB - T-tuner modellen

EIGENSCHAPPEN VOERTUIG INTEGRATIE
Aansluiting op de stuurwiel afstandsbediening via 
CAN
De toegang tot de multifunctionele display Plus 
(MFA+) via CAN*2

Sluit het optische parkeersysteem aan (OPS) via 
CAN*2

Aansluiting van de automatische klimaatregeling 
statusweergave via CAN*2

Dynaudio sound system integratie*3

Instelbare toetsverlichting: rood / witBeperkingen Vehicle Integration: *1 Het voertuig moet voorzien zijn van een phase - diversity antennesysteem, of achteraf. *2 Functionaliteit is gebaseerd op de 
aanwezigheid van functiespecifieke CAN gegevens. *3 Geen ondersteuning voor VW Fender actieve systemen. 

Auto Compabiliteitslijst
Model Type Modeljaar Model Type Modeljaar Model Type Modeljaar Model Type Modeljaar

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

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

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

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

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

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

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

Installatie-eisen en elektrische compatibiliteit wordt alleen gegarandeerd als de af-fabriek radio en de Zenec unit identiek zijn in vorm.


