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Naviceiver (CAMPER/TRUCK NAVIGATIE)
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FM TUNER 

WITH DSP

6.2"/15.7 cm A2DP
+AVRCP 1.4

DSP
HPF/LPF
CROSSOVER

Kenmerken

ZENEC Z-N720MH – Navigatie · Entertainment · Communicatie

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.

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.

Camper Navigatie
U kunt uit zeven voertuigprofielen kiezen en de 
Z-N720MH zo perfect op uw auto afstemmen. De 
ingave van speciale voertuigdata zoals – hoogte, 
breedte, lengte, gewicht, aanhangers, etc maakt 
het mogelijk om zeer effectief een route te plannen.

Nav splitscreen 
Met de ZENEC Z-N720MH verliest u nooit de 
oriëntatie: Zodat u altijd uw route overzicht be-
houd, kan de zenec  alle audio-weergavemodi en 
Bluetooth Handsfree modus in het navigatiesch-
erm van de actieve routenavigatie weergeven.

CampingFinder P.O.I. Pakket
Gedetailleerde Info over Camping- en Staanplaat-
sen in heel Europa biedt het omvanrijke  Camping-
Finder („MobilSchaf“) P.O.I. Pakket, dat al voorge-
installeerd is. 

Voorpaneel in hoogglans zwart en mat 
In de verpakking zitten twee toestelfronten in 
mat- en hoogglans zwart. Het 2-DIN front wordt 
bij de afronding van de montage op het toestel ge-
klikt. Voor de montage van de Z-N720MH kunnen 
nagenoeg  alle auto-specifieke standaard 2-DIN 
montagesets gebruikt worden.

Multi Color toetsenverlichting 
Voor de optische integratie in het interieur en de 
dashboardverlichting van Europese auto‘s zorgt 
de multicolor verlichting van de Z-N720 met een 
keuze uit zes toetsverlichting kleuren.

Up-to-date Navigatie
Het volledige EU kaartenpakket op 8 GB micro-
SD-kaart is gebaseerd op de top-actuele Primo 
2.0- navigatie-machine en bevat naast 6,5 miljoen 
Premium POI‘s een aantal andere handige hulpmid-
deltjes. De 8 GB micro SD-kaart biedt voldoende 
ruimte voor een comfortabele kaartupdate en ver-
beteringen via de toolbox en Naviextras.

Verbinding met de afstandsbediening op het stuur 
De Z-N720MH wordt eenvoudig met de standaard 
CAN/Stalk interfaces verbonden. Specifieke 
af-fabriek functies zoals antwoorden/ophangen 
en stuurbediening, alsmedede fabriek bestaande 
comfortfuncties van het stuurwiel, zoals volume-
regeling, station en track skip, telefoon, etc. zijn 
dan gewoon bruikbaar.

OmniMask Montagekits
Die „OmniMask“ Kits maken een perfecte integra-
tie mogelijk voor diverse europese automodellen. 
De Kits bevatten naast het auto-specifieke mon-
tagepaneel alles wat voor het aansluiten en voor 
de montage van de Z-N720MH nodig is, zoals 
bijvoorbeeld een CAN/Stalk interface, anten-
neadapter, etc.

Eenvoudig parkeren en Manoeuvreren
Aan de Z-N720MH kunt u eenvoudig een achter-
uitrijcamera aansluiten en gemakkelijk via Touch-
screen sturen. Het omvangrijke ZENEC accessoire 
programma bied u een grote keuze van  verschil-
lende modellen, inclusief  specifieke camera’s voor 
uw voertuig.

FM Tuner met DSP
Optimale Radio-ontvangst onder alle omstandig-
heden: het analoge radio-ontvangst gedeelte is 
met een specifiek DSP softwarealgoritme uitge-
voerd, die voor een helder geluid zorgt bij  slechte 
ontvangst situaties en zwakkere FM-zenders.

ZENECs multimedia navigatie systemen maken gebruik van geavanceerde 
technologieën en voorzien u van de hoogste kwaliteit, een breed scala aan 
diensten, gecombineerd met eenvoud in bediening. Zowel in het Duitstali-
ge- als in het Nederlandstalige gebied is ZENEC leider in InCar Multimedia: 
een vernieuwer die haar positie in de markt consequent bij elke nieuwe 
generatie producten vergroot

Evolutie door innovatie 
Met de Z-N720MH heeft ZENEC een nieuw type naviceiver in het program-
ma, uitgerust met de nieuwste technologie op het gebied van multimedia, 
navigatie en handsfree bellen. Hoewel de Z-N720MH afmetingen voldoen 
aan de standaard voor 2-DIN toestellen, heeft het innovatieve ontworpen 
hightech-systeem een afneembare voorkant en daarmee overwint ze de 
beperkingen van de sinds 1984 bestaande DIN-normen 
Het speciale ontwerp is de basis voor twee montage / integratie varianten: 
met behulp van commercieel verkrijgbare montagesets kan de naviceiver 
in alle voertuigen worden geïnstalleerd met een 2-DIN-gleuf. In combinatie 
met een voertuig specifieke „OmniMask“ montagekit* is de Z-N720MH 
technisch en optisch perfect te integreren in de betreffende auto, verge-
lijkbaar met een origineel navigatiesysteem.   

Multimedia mobiel
Geniet van het volledige gamma van digitaal entertainment – met het 
geïntegreerde cd / dvd-loopwerk en een USB-poort speelt u muziek of 
films  af in bijna alle muziek-en videoformaten. Met een apart verkrijgbare 
interface-kabel kunt u uw iPod en uw iPhone eenvoudig aansluiten op de 
Zenec naviceiver en bedienen via het  touchscreen display. 
Beste ontvangstkwaliteit, volle RDS-functionaliteit en veel extra comfort 

functies, zoals 30 voorkeurzenders of Best Station Memory en de geïn-
tegreerde AM / FM-radiotuner. Voor het beste geluid uit de huidige A / 
V formaten is voor de Z-N720MH een ingebouwde 4 x 40 W versterker 
beschikbaar; op de 4.1 voorversterker uitgangen kunnen eindversterkers 
aangesloten worden. 
Soeverein is ook de ingebouwde carkit van Parrot, die uw smartphone 
perfect begrijpt en voor u een stress-vrije communicatie tijdens het rijden 
mogelijk maakt. Voor gebruikers die muziek willen streamen vanaf een 
mobiele telefoon is A2DP AVRCP 1.4 aan boord.

Feilloos Navigeren 
Voor het navigatie-gedeelte is de Z-N720MH perfect uitgerust. Gedetail-
leerde kaarten van heel Europa, 3-D voorstelling van bezienswaardighe-
den en attracties, meer dan 6,5 miljoen premium POI, TMC filevermijding, 
geïntegreerde boordcomputer, automatische zoom, rijstrookaanwijzingen 
en Smart Mode - dankzij de nieuwe aangepaste Primo 2.0 Nav software 
overtuigt de Z-N720MH met zijn diversiteit aan functies en met precieze 
routebegeleiding. Speciaal voor Campers, Caravans en Hulpvoertuigen 
beschikt de Z-N720MH ook over innovatieve Camper-Caravan/Truck Na-
vigatiesoftware. Gedetailleerde Info over Camping- en Staanplaatsen in 
heel Europa biedt het omvangrijke  CampingFinder („MobilSchaf“) P.O.I. 
Pakket, dat al voorgeinstalleerd is. 
Via microSD-kaart kunt u de kaartdata updaten op elk gewenst moment  
- dus de Z-N720MH is niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. een 
hoogwaardige multimedia/navigatie.
* De afzonderlijk verkochte „OmniMask“ montagesets bevatten een specifieke voorpaneel in de oorspronkelij-
ke uitvoering van bepaalde automodellen, CAN / Stalk Universele interfaces en accessoires voor installatie en 
aansluiting apparaat - afhankelijk van wat nodig is om de Z-N720MH aan te sluiten in het bedoelde  voertuig.
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www.zenec.naviextras.com

De perfecte Navigator

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
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.
*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 Z-N720MH 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 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 afslagweergave 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 kan tijdens het rijden met 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-N720MH 
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 Z-N720MH actualiseren, met extra kaarten uit 
te breiden 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. Databa-
se met meer dan zes miljoen bestanden. 
De selectie van de bezienswaardigheden 
is erg eenvoudig dankzij het overzichte-
lijke zoek menu .

Intelligente doelweergave
Voor de doelkeuze hoeft u maar enkele 
letters in te geven – de Zenec vult uw 
invoer aan en stelt u automatisch verge-
lijkbare doelen voor.

Gedetailleerde parameter 
instelmogelijkheid
Door de mogelijk tot het invoeren van 
auto specifieke gegevens zoals hoogte, 
breedte, lengte, gewicht en aanhangers 
kunt u uw route nog effectiever plannen.

Intelligente routeplanning
Zodat u de route kunt optimaliseren naar 
uw wensen, heeft u de keuze tussen ver-
schillende route berekeningsmethoden: 
korte, snelle, eco en gemakkelijk.

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

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.

Waar-ben-ik? Functie
Voor alle noodsituaties goed uitgerust: 
met de Waar-ben-Ik? functie vind u met 
een vingertop ziekenhuizen, politiebu-
reaus, geldautomaten, benzinestations 
en nog veel meer in uw directe omge-
ving.

Tijdig geïnformeerd
Ook in het functie pakket zit dat bij 
overschrijding van de EU-grenzen en 
verschillende waarschuwingen worden 
weergeven: Aanwijzingen over snel-
heidsbeperkingen, alcoholpromillage, 
reflecterende jassen, etc.

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, lei-
den u veilig door complexe landschap-
pen. Kies tussen verschillende ontwer-
pen voor dag en nacht. Dankzij een licht-
sensor, kan de E>GO ook automatisch 
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.

Functies 
•  Op microSD-kaart gebaseerde 3-D High definition Split Screen   
 Camper- Caravan-navigatiesysteem met kaarten van alle Europese   
 landen (8 GB schijf) 
•  Premium P.O.I. Pakket met meer dan 10 miljoen POI‘s 
•  TMC-ontvanger voor gratis datadiensten * 
• stembegeleiding voor 28 EU-talen 
•  zeven vooraf gedefinieerde voertuig profielen voor gemakkelijke   
 selectie en gratis configuratie, inclusief vrachtwagen en auto profiel
• Profiel specificatie van het voertuig door het invoeren van hoogte,   
 breedte, lengte, gewicht en het aantal assen.
• Berekening van de route in heel Europa op basis van de voertuig-  
 profiel data, het vermijden van fysieke beperkingen (brug hoogte,   
 weg breed) en beperkingen op de route door het wegverkeer wetgeving. 
•  Extra profiel voor vrachtwagens, met inbegrip van de definitie van   
 gevaarlijke transporten en rustpauzes
•  Vooraf geïnstalleerde Camping Finder P.O.I. Pakket (in het Duits) met 
 betrekking op alle EU-landen 
•  2-D of 3-D-kaartweergave met auto-zoom, realistische 3-D 
 Terreinrepresentatie en 3-D attracties 

•  Smart Route Planning, Smart Zoom-functie op kruispunt 
  draaien rijstroken, tunnel-modus, snelweg- 
 assistent met foto-realistische weergave van borden langs de  
 snelwegen, Outlook adres invoer, Waar-ben-ik? functie 
• Intelligente berekening van alternatieve routes in real-time,  
 weergave parkeerplaatsen bij de finish, het bewijs van   
 omleidingsroutes in vertragingen, etc. 
• Boordcomputer: Conf gurable output van  aanvullende informatie 
 Navigatie-scherm, met de selectie van aankomst / reistijd, 
 Snelheid, richting, hoogte boven de zee 
•  weergave van verkeersinformatie bij het passeren van een EU- 
 grens 
•  optisch en akoestisch waarschuwingssignaal snelheid indicator de  
 maximumsnelheid op hoofdwegen 
•  30 dagen Laatste Kaart Garantie 
•  Updates op de portal Naviextras: www.zenec.naviextras.com 
•  Externe GPS-ontvanger in de leveringsconditie 

* Uit te breiden de functionaliteit door middel van aparte TMC betaaldiensten (landspecifieke).

Day/Night Mode
De E>GO heeft een lichtsensor die het 
schakelen tussen de specifieke dag en 
nacht HMI (Human Machine Interface) 
stuurt dmv omgevingslichtsensor logi-
ca. Dit zorgt bij daglicht voor het best 
mogelijke contrast en spiegelvrije dis-
play in de nacht
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Veel aansluitmogelijkheden
Door de USB-poorten en de verschillende A/V-ingangen en uitgangen, is er bijna niets wat je niet aansluiten op de Z-N720MH. 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 
het touchscreen.

Zenec 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 
kunnen worden bediend via het touchscreen en wor-
den 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 Zenec’s. 
Tijdens 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) aanslui-
ten. Ook los verkrijgbaar is het accessoire pakket 
Z-EACC-AV voor het aansluiten van DVB-T/DAB + 
tuners en versterkers.

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

RDS Tuner
met DSP - gebaseerde ruisonder-
drukking en 30 voorkeurstations (18 
FM/12 MW)

USB  2.0 Poort
met 80 cm Kabelverlenging maakt het 
aansluiten van USB 2.0 Datadragers 
(tot 64 GB)*2

Camera
Achteruitrijcamera -ingang, handmatig 
of automatisch door de auto in de  ach-
teruitversnelling te zetten geactiveerd

iPod/iPhone
Direct aansluiting via optionele inter-
face, touch screen bediening

Gracenote Playlist Plus
Met de „ More Like This „ functie kunnen 
in de USB afspeelmodus stijl en genre - 
gebaseerde afspeellijsten gemaakt worden 

Bluetooth/A2DP
geïntegreerde Parrot Bluetooth -mo-
dule 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-Loopwerk
Speelt CD, CD-R/RW, MP3,  WMA, 
DVD, DVD ± R / RW, DVD - MP3, 
AVI , Xvid

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

Uitvoeringskenmerken Z-N720MH

Ongecompliceerd verbinden
U kunt tot vijf verschillende mobiele te-
lefoons met ieder 1000 telefoonboek-
contacten met de E>GO koppelen. Het 
adresboek van de Zenec Z-N720MH 
word automatisch gesynchroniseerd.

Muziek van de telefoon
De Zenec Z-N720MH maakt A2DP au-
dio streaming en een stereo audio sig-
naaloverdracht mogelijk. Het AVRCP 
1.4 protocol ondersteunt functies spe-
len, track vooruit/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.

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 Zenec 
Z-N720MH kent het zogenaamde wis-
selgesprek: U kunt eenvoudig ,tijdens 
verbinding, heen en weer schakelen  
tussen twee actieve gesprekken.

De Zenec Z-N720MH maakt een koppeling en een uitgebreide en com-
fortabele bediening van een Bluetooth-geschikte mobiele telefoons mo-
gelijk. De naviceiver is van een hightech Bluetooth-eenheid van Parrot 
voorzien - een handsfree-installatie, die uitgebreide functies en maximale 
compatibiliteit 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

BLUETOOTH 

Parrot Bluetooth Handsfree
DSP gebaseerde audio signaalverwerking met ruis-
onderdrukking
Synchronisatie tot 1000 telefoonboek contacten à 
5 nummers

Telefoonboek contact zoeken

Interne of externe Bluetooth Microfoon

MULTIMEDIA/AUDIO

DVD-Loopwerk – compatible Media/Formaten: CD, 
CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R, DVD-MP3, 
AVI, Xvid
USB-Poort mit 80 cm Kabelverlenging voor USB 2.0 
Datadragers (tot 64 GB)*2

Compatible USB Formaten: MP3, WMA, AVI, Xvid

Gracenote “More Like This” voor USB Audiobron-
nen 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 40 Watt eindversterker

24 Bit D / A Converter

Made for iPod en iPhone

ALGEMENE KENMERKEN

6,2“/15,7 cm 16:9 TFT-LCD Touchscreen display 
met HMI für 24 verschiedene Sprachen 

Afneembaar 2-DIN Frontplaat voor het ombouwen 
met auto-specifieke „OmniMask“ Frontpanelen*3

RDS FM Radio met op DSP gebaseerde ruisonder-
drukking en 30 voorkeuzezenders (18 FM/12 MW)

Multi-Zone Funktie

Multicolor Toetsverlichting

1 x IR-Afstandsbediening

AANSLUITING

4.1 Voorversterker uitgangen (4 V)*4

2.0 voorversterker uitgangen (zonder 
volumeregeling )*4

2 x Videouitgangen (NTSC)*4

1 x A / V-ingang (CVBS) als een optionele RVC in-
gang met microfoon, audio-ingang

1 x RCA- video-ingang voor achteruitkijkcamera 
(CVBS) met automatische schakelfunctie*4

Aansluitmogelijkheid voor touch screen compatible 
DAB + of DVB - T-tuner modellen*4

*1 Uitbreidbare functionaliteit door middel van aparte TMC betaaldiensten (specifiek land). 
*2 Afzonderlijk verkrijgbare accessoires Pakket Z-EACC-hub voor het aansluiten van drie USB 2.0-schijven (elk met maximaal 64 GB). 
*3 Aparte voor geselecteerde automodellen beschikbaar „OmniMask“ montageset voor exclusief gebruik met de Z-N720MH. 
*4 Afzonderlijk verkrijgbare accessoires Pakket Z-EACC-AV is vereist.

NAVIGATIE 

3-D High-Definition Splitscreen Camper-Caravan 
Navigatiesysteem

Op microSD-Kaart gebaseerd navigatiesysteem 
(op 8 GB Datadrager) 

Premium P.O.I. Pakket met meer dan  10 miljoen 
speciale doelen en ook een
EU Camping P.O.I Pakket

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, tips voor 
alternatieve routes rond verkeersproblemen, etc.

Outlook- import, bestuurder waarschuwingen, 
etc.

Instelmogelijkheden voor specifieke voertuig 
gegevens (Hoogte, breedte, lengte, gewicht, 
aanhanger, enz)

TMC-ontvanger voor gratis datadiensten*1

30 dagen kaartgarantie


