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A következő autókkal kompatibilis: 3-as BMW széria Limuzin E90 I 
Touring E91 I Coupé E92 I Convertible E93
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Gracenote Playlist Plus
A Gracenote „More Like This” funkció a „one-
click” generációs alapú zenelistákat helyet-
tesíti az USB lejátszó üzemmódban. Előre 
kiválaszt egyes dalokat, trackeket.

Navi megosztott képernyő
Állandóan követi az útvonalat. Az E>GO na-
vigációban választhatja a megosztott kép-
ernyő üzemmódot a TFT LCD kijelzőn. Az 
összes audio forrás, beleértve a Bluetooth 
kihangosítást is, megjeleníthető a képernyőn 
a navigáció mellett.

DSP alapú elektronikus frekvenciaváltó
Belső, aktív frekvenciaváltós DSP-vel csatla-
koztatható az E>GO-hoz egy aktív subwoofer 
passzív/aktív konfigurációban. Az állítható, 12 
dB/Okt. frekvenciaváltóval szűrhetőek a ma-
gas és mély vonalak az erősítő és kihangosító 
kimenetnél.

Egyszerűen csatlakozik az iPodhoz/
iPhone-hoz
Csatlakoztassa az E>GO készülékhez az 
iPodját vagy az iPhone-ját egy USB-vel. Az 
Apple Album Art kijelzője szerepel az iPod/
iPhone menüben. Ez a menü szintén lehetővé 
teszi, hogy betűrend szerinti sorrendben ke-
ressen ki egy címet vagy egy előadót.

Optimálisan könnyű használat
Könnyű ráérezni, hogyan használjuk az egy-
értelműre tervezett menüt, ami adja magát. A 
nagy kontrolmezők és a logikusan felépített 
navigáció biztosítja, hogy az E>GO vezetés 
közben is biztonságosan használható legyen.

Teljeskörű információ
Az információs panel jelzi a bejövő híváso-
kat és/vagy az audioval kapcsolatos tudni-
valókat anélkül, hogy elhagyná a navigációs 
üzemmódot. Más lejátszó üzemmódban is 
található navigációs infopanel, hogy mindig 
naprakészen tudja, mikor kell lefordulni vagy 
kimenni a kijáraton.

ZENEC E>GO Z-E3215 – tökéletesen illeszkedik az Ön 3-as BMW szériájába

Felszereltség

Illesztés a kormánykerék vezérlő gombjaira
Az E>GO minden olyan komfort funkciót 
biztosít Önnek, amihez hozzá van szokva a 
járművétől. A BMW navigáció interfésszel il-
leszkedik a gyárilag beépített kormánykerék 
vezérlő gombjaira. Az összes audio forrás 
(rádió, MP3, USB) vezérelhető a kormányke-
rék vezérlő gombjairól. 

Klímakontrol információ illesztése
Ha van CAN az autóban, a CAN interfész ki-
olvassa a klímaautomata státusz adatait, és 
használatkor megjelennek az E>GO érintő-
képernyőjén a klíma funkciók.

Nappali / éjszakai üzemmód HMI
Az E>GO beépített fényszenzorral rendel-
kezik, ami vezérli a HMI nappali és éjszakai 
váltását. Ezáltal maximális a kontraszt a kép-
ernyőn a nappali és az éjszakai színek és 
megvilágítás között.

UKW Tuner DSP-vel
Optimális rádióvétel minden körülmény kö-
zött: az analóg rádióvevő részhez utólag kap-
csoltak egy specifikus DSP szoftver algorit-
must, ami tiszta vételt biztosít a nehéz vételi 
körülmények vagy zavaró zajok miatt gyenge 
UKW adók esetén.

Parkolószenzorok
A ZENEC OPS segítségével megjelennek az 
E>GO érintőkijelzőjén a parkoló radar gyári 
távolságot érzékelő szenzorainak CAN háló-
zati adatai. Az akusztikus PDC csatlakozás a 
belső hangjelzőn/berregőn keresztül valósul 
meg.

Csatlakozás a BMW áramrendszerére
A BMW járművei kb. 30 perccel a központi 
zár lezárása után leválasztják az összes 
elektromos felhasználót a fedélzeti hálózat-
ról. A Z-E3215 elmenti a készülék felhasz-
nálói adatait egy belső EEPROM-ra, és újra 
betölti azokat, ha a járművet kinyitják (CAN 
Wake-Up).

2008-ban dobta piacra a ZENEC az első E>GO-t, és ezáltal egy 
teljesen új kategóriájú készüléket honosított meg: a járműspecifikus 
navigációt. Az autóba épített multimédiás navigációs eszközök 
(Aftermarket InCar Multimedia) terén a ZENEC ma már vitathatat-
lanul piacvezetőnek számít a német nyelvű területeken. Az új ter-
mékcsaládban megtalálhatóak az E>GO-k is, melyek több, mint 40 
járműmodellnél használhatóak.

E>GO – okos dizájn, tökéletes rendszermegoldás
Az E>GO koncepció páratlan rendszermegoldás, amivel a multimédi-
ás és navigációs készülékek zseniálisan egyszerűen beépíthetők az 
autóba. Az E>GO optikailag és technikailag is tökéletesen illeszkedik 
a megfelelő céljárműbe bonyolult szerelési munkálatok nélkül. A leg-
jelentősebb előrelépés pedig, hogy tökéletesen illeszkedik a jármű 
elektronikájához, viszont nemcsak a kormánykerék vezérlő gomb-
jaival kommunikál. Úgy tervezték meg az E>GO-kat, hogy könnyen 
csatlakozzanak a jármű belső CAN adatrendszeréhez. 

A különböző járműmodellek sajátosságainak háttérismeretével áll a 
startvonalhoz a negyedik E>GO generáció: sok innovatív tulajdonság 
és egyszerű működés jellemzi.

E>GO Z-E3215 – az Ön 3-as BMW járműjére szabva
A Z-E3215 navigáció ügyes, speciális eszköz, amit kifejezetten az Ön 
3-as BMW járművéhez fejlesztettek ki. A különleges konstrukció, a 

borostyánsárga gombmegvilágítás és a műszerfalhoz illő, testresza-
bott stílusa lehetővé teszi, hogy a ZENEC top navigációja tökéletesen 
beolvadjon az Ön járművébe.

A Z-E3215 is egy pillanat alatt illeszthető a gyári elektronikához. Az 
E>GO a járműspecifikus CAN Bus interfészen keresztül csatlakozik 
a kormánykerék vezérlő gombjaihoz, a parkolórendszerhez (OPS), a 
klímavezérlőhöz és a BMW áramrendszeréhez. A gyárilag beépített 
alkatrészek érintetlenül működnek tovább. 

E>GO Z-E3215 – Navigáció, Szórakozás, Kommunikáció
Próbálja ki az audiot és videót csúcsminőségben iPoddal/iPhone-nal 
vagy USB-vel. A Z-E3215 innovatív médiaállomás, melynek felsze-
reltsége tökéletesen alkalmas digitális médiák, mint például MP3, 
WMA, Xvid, AVI lejátszására. A Z-E3215 speciális USB elosztóval 
rendelkezik, három darab 2.0 USB és egy iPod/iPhone interfész csat-
lakoztatható a készülékhez.

A beépített Parrot kihangosítóval biztonságosan telefonálhat vezetés 
közben. Az újonnan implementált felhasználó független hangfelisme-
réssel könnyen vezérelheti a telefonhívást indító funkciót.

A Z-E3215 a modern szórakoztató funkcióit kombinálja az innova-
tív „Multisensor Dead Reckoning” (Többszenzoros DR) navigációs 
rendszerrel – egy helyzetfelismerő navigációval, ami bármikor képes 
meghatározni a pontos pozíciót.

FM TUNER 

WITH DSP
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A tökéletes navigáció

Nagyfelbontású 3D térképek
Az E>GO nagyfelbontású WVGA 
kijelzője gondoskodik arról, hogy 
az összes térkép élesen jelenjen 
meg. A 3D orientációs pontok és a 
nagyon életszerű 3D várostérképek 
még kényelmesebbé teszik Önnek 
a navigációt a nagyvárosokban.

Topográfiai térképek
Életszerű 3D tájnézet vezeti Önt 
végig a terepen. Választhat nappa-
li és éjszakai üzemmódot. A GPS 
időérzékelőjének köszönhetően az 
E>GO automatikusan váltani tud a 
nappali és az éjszakai üzemmód 
között.

Valósághű megjelenés
Az olyan funkciók, mint a kijáratok-
nál használt Valósághű Nézet, az 
Út Asszisztens és a kijáratoknál 
és elágazásoknál használt Smart 
Zoom funkció útbaigazítanak a bo-
nyolult közlekedési helyzetekben.

Szövegfelolvasó funkció
Az E>GO az útkereszteződések 
nevét is kiírja. És ha akarja, a szö-
vegfelolvasó funkciónak köszön-
hetően felolvassa Önnek az utca 
nevét. Így Ön vezetés közben telje-
sen a közlekedésre koncentrálhat.

Gyorsan elérhető érdeklődési 
pontok
Az E>GO Premium POI adatbázis-
sal rendelkezik. Több, mint hatmillió 
adat áll rendelkezésre. A jól megter-
vezett kereső menü megkönnyíti az 
úti cél kiválasztását. 

Intelligens útvonaltervezés
A pontos útvonal optimalizálásá-
hoz különböző útvonal tervezési 
módszerek közül választhat: rövid, 
gyors, eco (gazdaságos) és könnyű.

Intelligens úti cél bevitel
Az úti cél kiválasztásához csak né-
hány betűt kell beírnia – az E>GO 
befejezi a szót, és automatikusan 
megfelelő úti célokat kínál.

Praktikus multimédiás számí-
tógép
A multimédiás számítógép olyan 
fontos úti adatokat tartalmaz, mint 
az átlagsebesség, az érkezési idő 
vagy a valódi utazási idő egy adott 
úti célhoz.

Hol vagyok? funkció
Az E>GO-val minden vészhelyzet-
re alaposan felkészült: használja a 
„Hol vagyok?” funkciót, ha kórház-
ra, rendőrségre, pénzautomatára, 
töltőállomásra vagy bármi másra 
van szüksége a környéken. Csak 
egy gombnyomás.

Igény szerinti térképfrissítés
A www.zenec.naviextras.com ol-
dalról bármikor frissítheti a már 
feltöltött térképeket az Ön igénye 
szerint. A Naviextras több mint 75 
ország térképének nagy választé-
kát kínálja.

Időben informál
Amikor átlépi egy EU ország hatá-
rát, tanácsok és figyelmeztető üze-
netek jelennek meg a képernyőn: 
információ a sebességhatárról, a 
törvény által engedélyezett alko-
holszintről, és hogy kötelező-e lát-
hatósági mellényt viselni, stb.

Átveszi az Ön Outlook kapcso-
latait
Fontos kapcsolatokat mentett 
le MS Outlookban a számítógé-
pére? Könnyen átviheti ezeket a 
Naviextras Toolbox segítségével 
közvetlenül az E>GO navigációs 
szoftverre.

A navigáció jellemzői
• SD kártya alapú 3D nagyfelbontású osztott képernyőjű 

navigáció 43 kelet- és nyugat-európai ország térképeivel (8 GB 
adathordozón)

• Multi-szenzor alapú navigáció precíz navigációs irányításhoz 
(GPS jel nélkül)

• Premium POI csomag több mint 6 millió egyedi céllal
• Beépített TMC és TMC Pro vevő (a TMC gyárilag működik, 

a TMC Pro licencet viszont külön kell megvásárolni és 
bekapcsoltatni)

• TTS Szövegfelolvasó funkció, hangirányítás 28 EU nyelven
• 2D vagy 3D térképnézet Auto Zommal és életszerű 3D kijelző a 

terepről és a látnivalókról
• Smart Zoom funkció csomópontoknál és útkereszteződéseknél
• Autópálya vezető asszisztens fényképhű útjelző táblákkal
• Alagút üzemmód
• Eco és Smart útvonaltervezés

Garantáljuk a legújabb térképfrissítéseket
A ZENEC 30 napos legújabb térképgaran-
ciája: Ha a készülék első alkalmazását kö-
vető 30 napon belül már vannak frissebb 
térképek, akkor ingyenesen letöltheti azokat 
a www.zenec.naviextras.com oldalról, és rá-
töltheti az Ön ZENEC készülékére.

TMC/TMC Pro
A TMC/TMC Pro funkció időben értesíti 
Önt az útvonalán található közlekedési du-
gókról és a lehetséges kerülőutakról. Csak 
válassza ki a megfelelő menüt, hogy meg-
jelenhessenek az aktuális adatok a térkép 
kijelzőjén. 

Okosan navigál egész Európában
43 nyugat- és kelet-európai ország részletes 
térképe ad Önnek tökéletes útbaigazítást. 
28 nyelvből választhat a menühöz és a han-
gos navigációhoz.

A modern szórakoztatást SD-kártya alapú „Multisensor Dead 
Reckoning” (multi-szenzoros hozzávetőleges számítás) navigációval 
kombinálja a Z-E3215. Ezáltal mindig mindenhol pontosan határozza 
meg a jármű pozícióját – még ott is, ahol nincs GPS jel (parkolóház-
ban, alagútban, felhőkarcolók környékén).
A ZENEC navigáció 43 európai ország legfrissebb térképeit (Premi-
um POI adatbázissal) biztosítja. A 3D nagyfelbontású tájaknak és ob-
jektumoknak köszönhetően nagyon egyértelműek és élethűek ezek 
a térképek.
A ZENEC innovatív navigációs szoftvere kényelmessé és intuitívvá 
teszi Önnek az úti cél kiválasztását és az útvonalvezetést. A tetsző-
legesen konfigurálható „Gyors menüvel” gyorsan hozzáférhet az ösz-
szes funkcióhoz. A beépített „Smart” és „Eco” funkciók segítségével 
könnyedén megtervezheti a legrövidebb és/vagy leggazdaságosabb 
útvonalat. A „Parkolás a környéken” funkcióval már az útvonal meg-
tervezése során kereshet megfelelő parkolóhelyet az úti célja köze-
lében.

Az olyan funkciók, mint az autópályák elágazásainak fényképhű meg-
jelenítése, a vezető asszisztens vagy a kereszteződésekben/kanya-
rodó pontokon használható Auto Zoom megkönnyítik a tájékozódást 
a bonyolult közlekedési helyzetekben. Megjelennek a közlekedési 
információk, irányelvek, ha belép egy európai uniós országba, vagy 
optikai és hangos figyelmeztetést kaphat a sebességről, azaz megje-
lenik a fontosabb utakon megengedett maximális sebesség is.
A TMC ill. TMC Pro funkció időben informálja Önt az útvonalon törté-
nő közlekedési eseményekről, és igény szerint automatikusan kerülő 
útra tereli Önt. A TMC nem jelzett egy városi bedugult kereszteződést 
vagy egy dugót az autópályán? A Z-E3215 Önnel együtt gondolkozik, 
és időben alternatív útvonalat kínál.
A www.naviextras.com online portálról frissítheti a navigációs tér-
képeket, hogy kibővíthesse azokat a kiegészítő információkkal, leg-
újabb 3D várostérképekkel vagy POI adatokkal. Mindezt utazás köz-
ben is megteheti.

• Valósidejű útvonal alternatívák kalkulációja
• Közlekedési akadályok esetén kerülőutakat ajánl
• Átveszi az Outlook címeket
• „Hol vagyok?” helyzetmeghatározó funkció
• Megjeleníti az úti cél közelében található parkoló helyeket
• Megjelennek az aktuális közlekedési információk/útmutatók, 

amikor EU országba lép.
• Vizuális és hangos figyelmeztetés, ami jelzi a sebességhatárt a 

főutakon.
• Multimédiás számítógép: a navigációs üzemmódban 3 plusz 

információ megjelenése konfigurálható, kiválaszthatja az 
érkezési időt/az utazás időtartamát, sebességet, irányt, a 
tengerszint feletti magasságot.

• 30 napos legújabb térképgarancia
• Online térképfrissítés: www.zenec.naviextras.com
• Külső GPS antenna része a csomagnak.



A/V (audio és 
videó) bemenet

BluetoothGracenoteiPod/iPhoneKameraUSBRDS TunerNavigáció Xvid Biztonsági 
kód

Könnyű csatlakozás
Akár öt mobiltelefont is csatlakoz-
tathat az E>GO-hoz, mindegyik 
1000 nevet tartalmazhat. A mobilja 
címlistája automatikusan szinkro-
nizál az E>GO-val.

Zene mobiltelefonról
Az E>GO lehetővé teszi az A2DP 
Audio Streaminget és a stereo 
audio jel átadását. Az AVRCP 1.4 
protokoll az alábbi funkciókat tá-
mogatja: lejátszás, előre és visz-
szatekerés, előadó/cím információ.

Telefonáljon kényelmesen au-
tójában
Az egyértelmű Bluetooth menüvel 
kényelmesen vezérelheti a telefon 
funkciókat – csak egy gombnyo-
másba kerül, hogy telekommuniká-
ciós központtá alakítsa át autóját. 

Hangirányítás
A felhasználó független hangfel-
ismerő rendszerrel egyszerűen 
irányíthatja a telefonhívásokat, és 
közvetlen hangirányítással köny-
nyen választhat a telefonkönyvből.

Kényelmesen kezelhetőek a 
kontaktok
A telefonkönyvben vagy a kedven-
cek listájában is keresheti a kap-
csolatokat, de ki is vetítheti a ki-
menő/bejövő vagy a nem fogadott 
hívások listáját.

Gyors kontaktkeresés
A betűrend szerinti kereséssel köny-
nyebben megtalálhatja a kontakto-
kat. Elég megadnia a kezdőbetűket. 
15 kezdőbetűvel kereshet.

Gyorstárcsázó menü
Azokat a telefonszámokat, amiket 
gyakran használ, egyszerűen el-
mentheti a kedvencek közé – így 
mindig gyorsan hozzáférhet a leg-
fontosabb kapcsolataihoz.

Nincs nem fogadott hívás
Az E>GO Bluetooth rendszer le-
hetővé teszi, hogy kényelmesen 
válthasson két aktív telefonhívás 
között.

Csatlakozási opciók: Korlátlanul összekapcsolható
A beépített USB bemenetnek és a különböző A/V be- és kimenetnek köszönhetően szinte semmi sincs, amit ne lehetne összekapcsolni a 
ZENEC navigációval. A ZENEC program a multimédiás kiegészítők széleskörű palettáját kínálja, ami optimálisan alkalmazható a ZENEC 
navigációval. Számos készülék – külső monitor, DVB-T és DAB+ adóvevő vagy tolatókamera – közvetlenül csatlakoztatható a navigációhoz 
és az érintőképernyőről vezérelhető. 

Tolatókamerák
A ZENEC termékpaletta különböző kiegészítő-
ket kínál, melyek tökéletesen illenek egymás-
hoz. Ilyenek például a tolatókamerák. Helyet-
tesítik a jármű gyári rendszámtábla világítását 
és egy nagyfelbontású kamerával egészítik azt 
ki. A ZENEC kamerák kényelmesen vezérelhe-
tőek az érintőképernyőről, és automatikusan 
működésbe lépnek, ha hátramenetbe kapcsol.

iPod/iPhone csatlakoztatása
A külön kapható ZE-NC-IPS vagy ZE-NC-
IPS5 interfész kábelekkel csatlakoztathatja az 
iPodot és iPhone-t az USB elosztóhoz (iPhone 
5). Ezzel a csatlakozással nemcsak gyorsan 
férhet hozzá az összes fájlhoz, de vezérelheti 
az audio trackeket, viedókat vagy Podcastokat 
a navigáció érintőképernyőjéről. Természete-
sen lejátszáskor igénybe veszi az iPodot és 
iPhone-t.

USB 2.0 elosztó
Nagyon praktikus: Egy kábellel csatlakoztatha-
tó az E>GO hátoldalához az USB elosztó, ami 
megtalálható a készletben. Ezzel az elosztóval 
három USB (darabonként 64 GB-ig), és a két 
különálló ZE-NC-IPS és ZE-NC-IPS5 iPod/
iPhone interfész csatlakoztatható.

Az E>GO navigáció széleskörű csatlakozást biztosít és kényelmesen 
használható a Bluetooth képes mobiltelefonokkal. A navigációs ké-
szüléket egy modern technikájú Bl  uetooth modullal láttuk el, amit a 
mobil kommunikáció specialistája, a Parrot biztosít – nem szükséges 
a készüléket kézben tartani, valamint számos funkciót garantál, és 
nagyon sok mobiltelefon modellel kompatibilis.
Telefonáljon kiváló minőségben – tetszés szerint a beépített mikro-
fonnal vagy a készülékhez mellékelt külső mikrofonnal. A DSP alapú 
audio jelvételnek köszönhetően még inkább kiszűrhetőek a nem kívá-
natos háttérzajok, és még jobban hallható a beszélgetés.
A Parrot gondoskodik az egyszerű és biztonságos kezelhetőségről, 
akár vezetés közben is. A navigációs képernyőn megjelenik a hívó 
telefonszáma, a telefonkönyv adatai és más információk. A navigáció 
címlistája automatikusan szinkronizálva lesz a mobiltelefonnal is. 
A felhasználó független hangfelismerő rendszerrel könnyebben ke-
zelheti a telefonhívásokat, a közvetlen hangirányítással pedig egy-
szerűen választhat kontaktot a telefonkönyvből. A csatlakoztatott 
mobiltelefonnak támogatnia kell a címekhez való hozzáférést.

Könnyen kezelheti a telefonkönyv bejegyzéseit is – csak adja meg a 
hívott fél nevének kezdőbetűjét. Ez a keresési funkció valóban óriási 
előnyt jelent a profi felhasználók számára. Még az egyedi karakterek 
sem jelentenek problémát a többnyelvű billentyűzetnek köszönhe-
tően. 
Egy USB-vel kényelmesen frissíthető a Bluetooth Firmware része, 
például, ha egy vadonatúj mobiltelefon modellt szeretne használni. 
Ily módon bármikor bővíthető a kompatibilis mobiltelefonok palettája.

Bluetooth jellemzők:
• Akár 5 mobiltelefonnal is összekapcsolható • kontaktonként maxi-
mum 5 telefonszámmal szinkronizálható és akár 1000 adatot is tárol • 
8 EU nyelven választhat a telefonkönyv kontaktjai közül hangirányítás-
sal • keresési funkció kezdőbetűkkel • többnyelvű billentyűzet egyedi 
karakterekkel és betűkkel • gyorstárcsázó menü 6 kedvenc kontakthoz 
• tárcsázott és fogadott hívások memóriája • újratárcsázás •választhat 
a mobiltelefon és a kéz nélküli telefon között • BT zene AVRCP 1.4 
A2DP-vel • belső és külső mikrofon • frissíthető Bluetooth Firmware

Vezeték nélküli kommunikáció Bluetooth-szal

Főbb jellemzők Z-E3215

Jármű kompatibilitás lista

A Z-E3215 helyettesíti a BMW CD Business / Professional rádiót.
A gyárilag is parkolóradarral rendelkező járműveknél belső jelzővel csatlakoztatható az 
akusztikus parkolószenzor.

Márka Modell Típus Évjárat

BMW 3

Limuzin (LCl is) E90 2005 > 2011

Touring (LCl is) E91 2005 > 2011

Coupé E92 2005 > 2011

Convertible E93 2005 > 2011

* Csak akkor működőképes, ha a jármű rendelkezik megfelelő 
CAN adattal.

Navigáció
Az érintőképernyővel gyorsan és ké-
nyelmesen navigál 43 európai ország-
ban (Kelet-Európát is beleértve).

RDS Tuner
DSP alapú zajkiszűrővel és 30 állo-
más mentésére alkalmas tárhellyel 
(18 FM/12AM)

USB 2.0 elosztó
3 USB médiatároló csatlakoztatható 
a készülékhez valamint egy iPod/
iPhone interface.

Kamera
Tolatókamera bemenet, hátramenet-
ben manuálisan vagy automatikusan 
aktiválható.

iPod/iPhone
Közvetlen iPod/iPhone kapcsolat tetsző-
leges kábelen át, az érintőképernyőről 
működtethető (az iPod/iPhone videó is).

Gracenote Playlist Plus
A „More Like This” funkcióval lejátszha-
tóak az USB lejátszó üzemmódban a 
stílus és műfaj szerint listázott zenék.

Bluetooth/A2DP
Beépített Parrot Bluetooth modul a 
kéz nélküli működtetéshez és Audio 
Streaming, frissíthető Firmware.

A/V (audio és videó) bemenet
A/V port (RCA/Cinch) a csatlakozta-
táshoz és egy további külső A/V forrás-
hoz, mint például játékkonzolhoz, stb.

Xvid
Xvid a legkedveltebb tároló formá-
tum. A mai AVI fájlok 90%-át Xvid-
del kódolják.

Biztonsági kód
Intelligens lopásgátló védelem. A 
szoftver az áramforrást monitorozza. 
Feloldás biztonsági kóddal.

NAVIGÁCIÓ 
3D nagyfelbontású osztott képernyős navigáció

Multi szenzoros DR rendszer a pontos 
navigációhoz (GPS jel nélkül)

SD kártya alapú navigációs rendszer (8 GB memó-
riás kártya)

Premium POI több mint 6 millió érdeklődési ponttal

TTS Pro hangirányítás 28 különböző nyelven

Élethű 3D megjelenítés a tájakról és a látnivalókról, 
Alagút üzemmód, 3D Auto Zoom a kereszteződé-
sekhez és csomópontokhoz, Az elágazások élethű 
megjelenítése

Eco és Smart útvonaltervezés, Valós idejű út alter-
natíva kalkulációja, Parkolás az adott algoritmus 
környékén, Információ a környéken lévő közlekedé-
si akadályokról, stb.

Átveszi az Outlook címeit, Figyelmezteti a vezetőt, 
stb.

TMC és TMC Pro adóvevő

30 napos térképgarancia

BLUETOOTH 
Parrot Bluetooth kihangosító kéz nélküli modul
DSP alapú audio jel feldolgozása a háttérzajok 
kiszűrésével
1000 cím szinkronizálása, a kapcsolatokhoz egyen-
ként max. 5 telefonszám társítható
Keresési funkció a telefonkönyvben szereplő kap-
csolatokhoz
8 EU nyelven vezérelheti hangosan a telefonkönyv 
kiválasztási funkcióit
Belső vagy külső Bluetooth mikrofon

MULTIMEDIA/AUDIO
USB elosztó 3 darab 2.0 USB adathordozóhoz 
(egyenként 64 GB)
Kompatibilis USB adatformátumok: MP3, WMA, 
AVI, Xvid
Gracenote „More Like This” az USB audio források-
hoz és a „One-Click” egy kattintásos lejátszó listák-
hoz zenecím alapján
BT Music Streaming AVRCP 1.4 A2DP 

DSP alapú frekvenciaváltás HPF/LPF funkcióval

4 x 40 watt D osztályú erősítő

24 bit D/A konverter

iPodhoz/iPhone-hoz készült

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
6.2” / 15.7 cm 16:9 TFT-LCD érintőképernyő HMI-vel 
22 különböző EU nyelven
FM RDS tuner DSP zajszűrővel és 30 előre beállítha-
tó állomáshellyel (18 FM / 12 AM)
1 x infravörös távirányító

CSATLAKOZÁS
4.2  RCA preamp kimenet (4 V)

2.0 RCA preamp kimenet (fix szint)

2 x RCA összetett videó kimenet (NTSC)

1 x RCA A/V bemenet (CVBS)

1 x RCA viedó bemenet tolatókamerához (CVBS)
DAB+ vagy DVB-T készülékekkel kompatibilis érintő-
képernyővel kapcsolható össze

JÁRMŰSPECIFIKUS JELLEMZŐK
CAN-nel csatlakoztatható a kormánykerék vezérlő 
gombjaihoz

CAN-nel csatlakoztatható az optikai 
parkolószenzorhoz (OPS)*

CAN-nel csatlakoztatható a klímavezérlés*

Csatlakozás a BMW rendszerhez

Borostyánsárga goombmegvilágítás


