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Voertuig specifieke Naviceiver
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Compatibel met BMW 3-serie Limousine E90 I Touring E91 I 
Coupé E92 I Cabrio E93
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6.2"/15.7 cm A2DP
+AVRCP 1.4

BT VOICE 
RECOGNITION 
+ COMMAND

DSP
HPF/LPF
CROSSOVER

MULTISENSOR
DEAD 
RECKONING

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 muzieksugges-
ties in de vorm van een afspeellijst met titels van 
soortgelijke genres.

Splitscreen
Met de E>GO  verliest u nooit de oriëntatie: Zodat 
u altijd uw route overzicht behoud, kan de E>GO 
in alle audio-weergavemodi en Bluetooth Hands-
free modus het navigatiescherm van de actieve 
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 uitgan-
gen (ingebouwde versterker), instelbare frequen-
ties met 12 dB/okt. High-en low-pass filtering 
mogelijk maakt.

Eenvoudige aansluiting van iPod/iPhone
Sluit uw iPod of iPhone heel eenvoudig  aan via 
USB op de E> GO naviceiver. De weergave van 
Apple Album Art is geïntegreerd in het iPod/iPho-
ne-menu. In dit menu heeft u de mogelijkheid om 
alfabetisch 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-E3215 – perfecte integratie in uw BMW      3-serie

Uitrusting kenmerken

Aansluiting op de afstandsbediening op het 
stuur
De E>GO biedt u alle comfort die u verwacht van 
uw voertuig. De BMW naviceiver is via een inter-
face aan de af fabriek geïnstalleerde stuurwiel 
afstandsbediening gekoppeld. Alle audio bronnen 
(radio, MP3, USB) kunnen dan worden bediend via 
de afstandsbediening op het stuur.

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 weergegeven 
bij het bedienen van de airconditioning systeem 
op het E>GO touchscreen display als een pop-up.

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 een spiegelvrij display in de 
nacht.  

FM Tuner met DSP
Optimale radio-ontvangst onder alle omstan-
digheden: het analoge radio-ontvangst gedeelte 
heeft een specifiek DSP software algoritme, 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 af-fabriek geïnstalleerde parkeersen-
soren worden weergegeven via de Zenec OPS (Op-
tical Parking System) op het E>GO touchscreen 
display. De akoestische PDC verbinding wordt 
gemaakt via de interne zoemer.

Koppeling aan het BMW Power System
BMW auto‘s ontkoppelen ongeveer 30 minuten 
na het indrukken van de centrale vergrendeling 
alle elektrische verbruikers van het voertuig. De 
Z-E3215 slaat de gebruiker gegevens van het ap-
paraat intern op een EEPROM en herlaadt wanneer 
het voertuig wordt ontgrendeld (CAN wake-up).

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 multimedia. 
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 briljant 
eenvoudig multimedia en navigatie te implementeren in de auto: E>GO 
integreert optisch en technisch perfect in het voertuig zonder grote in-
stallatiewerken. Bijzonder belangrijk is hier de optimale integratie in de 
voertuigelektronica. En daarmee is niet alleen de verbinding met het stuur-
wiel bedoeld: E>GO‘s kunnen zeer eenvoudig worden geïntegreerd in het 
voertuigdata communicatienetwerk.

Eenvoudige installatie, enorm scala aan functies en een ingenieus eenvou-
dig bedieningsconcept. Dat maakt     E>GO zo uniek en succesvol. 
Met de kennis van de eigenschappen van verschillende voertuigtypen 
komt nu de vierde E>GO generatie aan de start: met vele innovatieve func-
ties en kenmerkend voor Zenec, gemakkelijk te gebruiken.

E>GO Z-E3215 – op maat gesneden voor uw  BMW 3-serie
De naviceiver Z-E3215 is een slimme specialist, speciaal ontworpen 
voor uw BMW 3 Serie. Door zijn specifieke vormgeving, het ingebouwde 

backlight in amber en het aangepaste ontwerp van het front harmonieert 
ZENECs top naviceiver visueel perfect met uw voertuig.

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 voor de afstandsbediening op het stuur, het Optical Park 
Distance System (OPS), de klimaatregeling statusindicator en wordt in 
het BMW Power System geïntegreerd. De functionaliteit van de af-fabriek 
geïnstalleerde componenten blijven behouden.

E>GO Z-E3215 – Navigatie, Entertainment, Communicatie
Ervaar audio en video in de hoogste kwaliteit van iPod / iPhone of via 
USB. De Z-E3215 is een innovatief Media Station, perfect uitgerust voor 
het afspelen van digitale media: MP3, WMA, Xvid, AVI. De Z-E3215 heeft 
een USB-hub met aansluitingen voor drie USB 2.0-opslagapparaten en een 
interface voor iPod / iPhone.

Telefoneer veilig tijdens het rijden met de geïntegreerde handsfree in-
richting van Parrot. Via de nieuw geïmplementeerde gebruiker-onafhan-
kelijke stemherkenning (Voice Recognition / Voice Command), kunt u 
de oproepfuncties nog  eenvoudiger sturen. De moderne entertainment 
functies combineert de Z-E3215 met een innovatief “multi-sensor Dead 
Reckoning „navigatiesysteem – die altijd een accurate positiebepaling 
mogelijk maakt.

FM TUNER 

WITH DSP
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www.zenec.naviextras.com

De perfecte navigator

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. Dankzij 
een lichtsensor, kan de E>GO ook auto-
matisch schakelen tussen dag en nacht 
HMI‘s.

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.

Text-to-Speech
De E>GO toont je de namen van de 
zijstraten. En leest u op aanvraag, 
dankzij de geïntegreerde tekst-naar-
spraak-functie, de straatnamen voor 
- zodat u zich volledig op de weg kunt 
concentreren tijdens het rijden.

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 zoekmenu .

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 voorgeïnstalleerde 
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 
Outlook-bestand? Deze contacten 
kunt u eenvoudig via de Naviextras 
Toolbox rechtstreeks importeren naar 
de navigatie software van de E>GO.

Uitrustings 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)

• Op Multi-sensor-gebaseerde koppelnavigatie voor nauwkeurige 
navigatie prestaties (zonder GPS-signaal)

• 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 eindbestemming 
• 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.

Slim navigeren in heel Europa 
Gedetailleerde kaarten van 43 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-E3215 met een op 
SD-kaart gebaseerd „multi-sensor Dead Reckoning“ navigatiesysteem. 
Door deze koppelnavigatie word een nauwkeurige positiebepaling op 
alle routes op elk gewenst moment mogelijk - zelfs in gebieden waar 
geen GPS-signaal beschikbaar is (parkeergarages, tunnels, steden met 
wolkenkrabbers).

De Zenec naviceiver heeft de nieuwste kaarten van 43 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 bestemmingkeuze en 
routebegeleiding nog comfortabeler en intuïtiever. Het vrij configureer-
bare „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 functie 
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.

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-E3215 
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 uit te 
breiden en download u de nieuwste 3-D stadskaarten of POI‘s. Op elk 
moment.



                                                                                                                                                                                                                                                

A/V InputBluetoothGracenoteiPod/iPhoneCameraUSBRDS TunerNavigatie 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 wordt 
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.

Spraakbesturing
Met de gebruiker-onafhankelijke stem-
herkenning kunt u oproepfuncties ge-
makkelijker controleren en selecteert 
uw telefoonboek contacten recht-
streeks met gesproken commando‘s.

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 opslaan als favoriet, 
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 kan aansluiten op de E>GO. Het Zenec programma 
bevat vele bijkomende multimedia componenten die optimaal zijn afgestemd op deze Zenec naviceiver. Alle apparaten - externe monitoren, DVB-T en 
DAB+ tuner of een achteruitrijcamera - kunnen worden aangesloten op de naviceiver en zijn rechtstreeks te bedienen via touchscreen.

E>GO Achteruitrijd camera’s
Het ZENEC programma bevat perfect op elkaar 
afgestemde extra componenten, waarbij ook ver-
schillende modellen achteruitrijcamera horen. Alle 
Zenec camera‘s zijn eenvoudig in te bouwen en 
overtuigen door een superieure beeldkwaliteit. De 
camera‘s kunnen worden bediend via het touchs-
creen 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 besturing via het touchscreen van de van de 
E>GO‘s. Tijdens het afspelen van de iPod / iPhone 
worden deze gelijktijdig opgeladen.

USB 2.0 Hub
Bijzonder praktisch: De E>GO heeft een aansluiting 
voor de meegeleverde USB 2.0-hub aan de achter-
kant. De hub maakt directe aansluiting van drie USB 
2.0-opslagapparaten (tot 64 GB) en een separaat 
verkrijgbare interface (ZE-NC-IPS of ZE-NC-IPS5) 
voor de iPod / iPhone mogelijk.

De E>GO maakt een koppeling en een uitgebreide en comfortabele bedie-
ning van Bluetooth-geschikte mobiele telefoons mogelijk. De naviceiver 
is van een hightech Bluetooth-eenheid van Parrot voorzien, de specialist 
voor mobiele communicatie, die uitgebreide functies en maximale com-
patibiliteit garandeert voor veel mobiele telefoons.

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 filte-
ren, worden storende achtergronden beter uitgefilterd en stemmen beter 
weergegeven.

Parrot 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 van de naviceiver wordt automa-
tisch gesynchroniseerd met de gegevens van de telefoon.

Via gebruiker-onafhankelijke stemherkenning (Voice Recognition/Voice 
Command) kunt u oproepfuncties nog eenvoudiger bedienen en uw tele-
foonboek contacten * rechtstreeks door spraakcommando „selecteren“. 
* De gekoppelde mobiele telefoon moet de contactpersoon toegang ech-
ter ondersteunen.

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 invoervenster geen probleem

De firmware van het Bluetooth component laat zich via USB updaten, 
bijvoorbeeld wanneer een nieuwe model telefoon wordt gebruikt. Zo kan 
het aantal compatibele 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

Uitrusting kenmerken Z-E3215

Voertuig compatibiliteit lijst

De Z-E3215 vervangt de BMW CD Business/Professional radio. 
Het voertuig  moet zijn uitgerust met een originele climatronic. Bij voertuigen met PDC af fabriek, 
vindt de akoestische parkeersensoren aansluiting plaats via de E>GO intern aanwezige zoemer.

Mark Model Typ Modeljaar

BMW 3

Limousine (incl. LCI) E90 2005 > 2011

Touring (incl. LCI) E91 2005 > 2011

Coupé E92 2005 > 2011

Cabrio E93 2005 > 2011

* Functionaliteit is gebaseerd op de aanwezigheid van functie 
specifieke CAN gegevens.

Navigatie
per Touchscreen snel en comfortabel 
in 43 Europese landen (inclusief Oos-
teuropa) navigieren 

RDS Tuner
Op DSP-gebaseerde ruisonderdruk-
king en 30 station geheugens 
(18 FM/12 MW) 

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

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

iPod/iPhone
iPod/iPhone Direct aansluiting via  een 
optionele interface, touch screen bedie-
ning (ook voor iPod / iPhone Video)

Gracenote Playlist Plus
Met de „More Like This“ functie u  in de 
USB afspeelmodus stijl en genre geba-
seerde afspeellijsten maken

Bluetooth/A2DP
geïntegreerde Parrot Bluetooth-mo-
dule voor handsfree bellen en audio 
streaming, te updaten firmware

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

Xvid
Xvid is het meest populaire container 
formaat. Meer dan 90% van de huidige 
AVI-bestanden zijn gecodeerd met Xvid

Security Code
intelligente anti-diefstal bescherming 
met toezicht op de voeding, kan wor-
den ontgrendeld met veiligheidscode

NAVIGATIE

3-D High-Definition Splitscreen Navigatie 

Op multi-sensor gebaseerde koppelnavigatie voor 
nauwkeurige navigatie prestaties (zonder GPS-signaal)

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

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

TTS Pro 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

Spraakbesturing van telefoonboek contacten- keuze 
functies in 8 EU-talen 

Interne of externe Bluetooth microfoon  

MULTIMEDIA/AUDIO

USB Hub voor drie USB 2.0 datadragers (elk tot 64 
GB)

Compatibele USB data 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 

DSP-gebaseerde crossover met HPF / LPF-functie

4 x 40 Watt Digitale eindversterker

24 Bit D/A converter

Made for iPod / iPhone 

ALGEMENE KENMERKEN 

6,2“/15,7 cm 16:9 TFT-LCD touchscreen display met 
HMI voor 22 verschillende EU talen 

RDS FM-radio met op DSP-gebaseerde ruisonderdruk-
king en 30 voorkeurzenders (18 MW FM/12)

1 x IR-afstandsbediening

CONNECTIVITEIT

4.2 voorversterker uitgangen (4V)

2.0 voorversterker uitgangen (zonder volumeregeling)

2 x Video uitgangen (NTSC) 

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 van optische parkeersysteem (OPS) via CAN *

Aansluiting van de automatische klimaatregeling 
statusweergave via CAN * 

Integratie in het BMW Power System

Toets verlichting: amber


