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AUDI TT Coupé I Roadster járművekkel kompatibilis

Járműspecifikus Navigáció
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Jellemző tulajdonságok

A2DP
+AVRCP 1.36.2"/15.7 cm

ZENEC E>GO ZE-NC3152 – tökéletesen illeszkedik az Ön AUDI TT járművébe
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 vitathatatlanul piacvezetőnek számít 
a német nyelvű területeken. Az új termékcsaládban megtalálhatóak az 
E>GO-k is, melyek több, mint 40 járműmodellnél használhatók.

E>GO – okos dizájn, tökéletes rendszermegoldás
A két innovációs díjjal kitüntetett E>GO koncepció egy olyan rendszermeg-
oldás, ami több, mint egy ügyes, legtöbb esetben egyszerű, autóba épített 
multimédia és navigáció: E>GO – vizuálisan és technikailag – tökéletesen 
illeszkedik a megfelelő céljárműbe általában anélkül, hogy szükség lenne 
kiegészítő tartókeretre, adapterre vagy órákon át tartó beszerelési munká-
latokra. A legjelentősebb előrelépés, hogy tökéletesen illeszthető a jármű 
elektronikájához, és nemcsak a kormánykerék vezérlő gombjaival kom-
munikál. Úgy tervezték meg az E>GO-kat, hogy könnyen csatlakozzanak 
a jármű belső CAN adatrendszeréhez. Egy sor kompromisszum helyett 
egy specifikusan tervezett rendszermegoldást kap. Az egyből beépíthető 
készülékek funkcióinak hosszú sora és a nagyon egyszerű működés teszi 
az E>GO-t olyan kivételessé és sikeressé.

Az egyes autók sajátosságainak háttérismeretével sorakozik fel a következő 
E>GO generáció. Tökéletesen illeszkedik a megfelelő céljárműbe, nagyfel-
bontású digitális érintőpanellel és sok innovatív tulajdonsággal rendelkezik. 
A ZENEC kulcsa, hogy kezelése leegyszerűsített, és könnyű használni.

E>GO ZE-NC3152 – az Ön AUDI TT járművére szabva
A ZE-NC3152 egy ügyes speciális eszköz, amit kifejezetten az Ön AUDI 
TT járművéhez fejlesztettek ki. A különleges konstrukció, a piros gomb-
megvilágítás és a műszerfalhoz illő, testreszabott stílusa lehetővé teszi, 
hogy a ZENEC navigációja tökéletesen beolvadjon az AUDI TT Coupé és 
Roadster modellek megjelenésébe.
A ZE-NC3152 is könnyedén, erőlködés nélkül beépíthető a meglévő gyári 
elektronikába. Az E>GO a járműspecifikus CAN bus interfészen keresztül 
csatlakozik a kormánykerék vezérlő gombjaihoz és a vezető információs 
rendszerhez (FIS). A gyárilag beépített alkatrészek érintetlenül működnek 
tovább.
A ZE-NC3152 beépíthető a fent említett autótípusok rádiórekeszébe anél-
kül, hogy szükség lenne bármilyen változtatásra vagy kiegészítő adap-
terre: egyszerűen csak vegye ki a gyári rádiót, tegye be az E>GO-t, és 
hajtson tovább.

Könnyen kezelhető mappák
Az E>GO teljes mértékben átveszi az Ön iPod/
iPhone készülékén és az USB-én vagy SD kár-
tyán tárolt fájlok mappáinak rendszerét. Ily mó-
don bármikor hozzáférhet a fájlokhoz anélkül, 
hogy túl sokáig kellene keresgélnie.

Teljeskörű információ
Az információs panel jelzi a bejövő hívásokat és/
vagy az audioval kapcsolatos tudnivalókat anél-
kül, hogy elhagyná a navigációs üzemmódot. 
Más lejátszó üzemmódban is található navigá-
ciós infopanel, hogy mindig naprakészen tudja, 
mikor kell lefordulni vagy kimenni a kijáraton.

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

Könnyű parkolás és manőverezés
Könnyen csatlakoztathat az E>GO-hoz egy to-
latókamerát, és könnyen vezérelheti az érintő-
képernyőről. A ZENEC kiegészítők széles köre 
számos különböző, járműspecifikus kameramo-
dellt kínál Önnek.

Optimalizált használat
Könnyű ráérezni, hogyan használjuk az egyér-
telműre tervezett menüt. A nagy kontrolmezők 
és a logikusan felépített navigáció biztosítja, 
hogy az E>GO vezetés közben is biztonságosan 
használható legyen.

Egyéni szórakozás
Rádiót akar hallgatni, míg a hátul ülők fülhallga-
tóval videót néznek a fejtámlába épített moni-
toron? AZ E>GO-t M-Zónára tervezték. Ezáltal 
elválasztható az első és hátsó csatorna, hogy 
két különböző programforrást használhasson.

Illesztés a kormánykerék vezérlő gombjaira
A ZE-NC3152 a járműspecifikus CAN bus inter-
fészen át kapcsolódik a gyárilag beépített kor-
mánykerék vezérlő gombjaihoz. Az audio funkci-
ók ugyanúgy működnek, mint azt már korábban 
a gyári rádiónál megszokhattuk.

Fázis diverzitás FM kettős adóvevő
AZ E>GO kettős fázis diverzitású adóvevő FM 
áramkörrel működik, ami a járműbe épített két 
antenna jeleit dolgozza fel. A DSP algoritmus úgy 
generálja a zaj- és torzításmentes FM jeleket, 
hogy a vételi rádiójeleket egy új audio rendszerbe 
viszi be, hogy Ön mindig az optimális rádióvételt 
élvezhesse, még nehéz körülmények között is.

24-bit D/A átalakító
Mindegy, hogy CD-ről, vagy pedig az iPodon 
keresztül MP3-ról hallgatja a dalokat, a ZENEC 
E>GO egy 24-bites digital/analóg átalakítóval 
biztosítja a lehető legjobb minőségű digitális 
audio formátumot valamint a megfelelő jel-zaj 
viszonyt. 

Multifunkciós kijelző
A ZENEC E>GO tökéletesen illeszkedik a min-
denkori céljármű belső kommunikációs hálóza-
tához. A ZE-NC3152 támogatja a multifunkciós 
kijelzőt (modellfüggő). Megjelennek a különböző 
információk.

Felhasználói beállítás: import/export 
Az USB porton keresztül felhasználóbarát ex-
port és import funkciók állíthatók be. Az összes 
fontos felhasználói beállítás pillanatok alatt le-
menthető és később újra feltölthető az USB-re. 

Nagyfelbontású LCD TFT kijelző
Az E>GO digitális HD WVGA TFT LCD panellel 
rendelkezik. A 800 x 480 pixeles formátuma biz-
tosítja a nagyfelbontást és a pontos, részletes, 
éles képet. Még a videók is életre kelnek a vib-
ráló színeknek köszönhetően.
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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 ké-
nyelmesebbé teszik Önnek a navigá-
ciót a nagyvárosokban.

Topográfiai térképek
Életszerű 3D tájnézet vezeti Önt vé-
gig a terepen. Választhat a nappali és 
az éjszakai üzemmód között. A GPS 
időérzékelőjének köszönhetően az 
E>GO automatikusan képes váltani 
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 bonyolult 
közlekedési helyzetekben.

Szövegfelolvasó funkció (TTS)
Az E>GO az útkereszteződések ne-
vét is kiírja. És ha kívánja, a szöveg-
felolvasó funkciónak köszönhetően 
felolvassa Önnek az utca nevét. Így 
Ön vezetés közben teljesen a közle-
kedésre koncentrálhat. 

A navigáció jellemzői
•  Beépített 3D nagyfelbontású navigáció 43 kelet- és nyugat-európai 

ország előre feltöltött térképeivel
•  A navigációs szoftver belső flash memóriája 8 GB – az SD/SDHC 

kártyahely alkalmas audio és videó kezelésére is
•  Beépített TMC és TMC Pro vevő. A gyári TMC vevővel működik, a 

TMC Pro funkcióhoz viszont külön kell vásárolni egy egyszeri licen-
cet. Megteheti ezt a Navi extrákon keresztül (csak Németországban, 
az Egyesült Királyságban és Franciaországban elérhető).

•  GUI és hangirányítás 28 különböző nyelven
•  Premium POI adatbázis
•  2D vagy 3D térkép nézet Auto Zoommal és életszerű 3D kijelző a 

terepről és a látnivalókról
•  Szövegfelolvasó funkció (TTS)
•  Eco és Smart útvonaltervezés

•  Smart Zoom funkció csomópontoknál és útkereszteződéseknél
•  Alagút üzemmód
•  Valósághű nézet és autópálya üzemmód, útjelző táblákkal
•  Átveszi az Outlook címeket
•  „Hol vagyok?” helyzet-meghatározó funkció
•  Multimédiás számítógép: konfigurálható kijelző három kiegészítő 

információval: érkezési idő, utazás időtartama, sebesség, irány, ten-
gerszint feletti magasság, stb.

•  Megjelennek az aktuális közlekedési információk/útmutatók, amikor 
EU országba lép.

•  Vizuális és hangos figyelmeztetés, ami jelzi a sebességhatárt a 
főutakon.

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

Gyorsan elérhető érdeklődési 
pontok
Az E>GO Premium POI adatbázissal 
rendelkezik. Több, mint hatmillió adat 
áll rendelkezésre. A jól megtervezett 
kereső menü megkönnyíti az úticél 
kiválasztását.

Intelligens útvonaltervezés
A pontos útvonal optimalizálásához 
különböző útvonal tervezési módsze-
rek közül választhat: rövid, gyors, eco 
(gazdaságos) és könnyű.

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

Praktikus multimédiás számító-
gép
A multimédiás számítógép olyan fon-
tos úti adatokat tartalmaz, mint az át-
lagsebesség, az érkezési idő vagy a 
valódi utazási idő egy adott úticélhoz.

Hol vagyok? funkció
Az E>GO-val minden vészhelyzetre 
alaposan felkészült: használja a „hol 
vagyok?” és a POI funkciót, ha kór-
házra, rendőrségre, pénz automatá-
ra, töltőállomásra vagy bármi másra 
van szüksége a környéken. Csak egy 
gombnyomás.

Igény szerinti térképfrissítés
A www.zenec.naviextras.com oldal-
ról bármikor frissítheti a már feltöltött 
térképeket az Ön igénye szerint. A 
Naviextras több, mint 75 ország tér-
képének nagy választékát kínálja.

Időben informál
Amikor átlépi egy EU ország határát, 
tanácsok és figyelmeztető üzenetek 
jelennek meg a képernyőn: informá-
ció a sebességhatárról, a törvény ál-
tal engedélyezett alkoholszintről, és 
hogy kötelező-e láthatósági mellényt 
viselni, stb.

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

Garantáljuk a legújabb térképfrissítéseket 
A ZENEC 30 napos legújabb térképgaranci-
ája: Ha a készülék első alkalmazását követő 
30 napon belül már vannak frissebb térképek, 
akkor ingyenesen letöltheti azokat a www.ze-
nec.naviextras.com oldalról, és rátöltheti az Ön 
ZENEC készülékére.

TMC/TMC Pro
A TMC/TMC Pro funkció időben értesíti Önt az 
útvonalán található közlekedési dugókról és a 
lehetséges kerülőutakról. Csak válassza ki a 
megfelelő menüt, hogy megjelenhessenek 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 hangos 
navigációhoz.

A tökéletes navigáció

A ZENEC új E>GO készüléke 43 európai ország legújabb térképeivel 
rendelkezik, melyeket Premium POI rendszerrel töltöttek fel előzetesen, 
melyek nagyon életszerűek a 3D nagyfelbontással megjelenített tere-
peknek és a 3D-s objektumoknak köszönhetően. 8 GB-s flash memó-
riával több, mint elég memória marad szabadon a folyamatos bővítésre 
egyben a 3D épületeket és tájat bemutató térképek korlátlan frissítésére.

A ZENEC innovációs navigációs szoftvere megkönnyíti a célállomás és 
az útvonal kiválasztását. A gyors menüvel rögtön elérheti az összes 
szatellit navigációs funkciót. Nehéz felülmúlni a „Smart” (gyors) és „Eco” 
(gazdaságos) útvonaltervezés üzemmódokat, melyekkel rövidebb ideig 
tart a vezetés és / vagy gazdaságosabb is.
Az olyan új funkciók, mint a Valósághű Nézet, az Úti Asszisztens vagy 
az útelágazásoknál és útkereszteződéseknél használható Auto Zoom 

bonyolultabb közlekedési helyzetekben segítik a vezetőt. A szett része 
a közlekedési információkat és az útvonal adatokat megjelenítő kijelző. 
Amint belép egy európai országba vizuálisan és hangosan is figyelmez-
teti Önt, valamint ha túllépi a sebességhatárt a főutakon. 

A TMC/TMC Pro funkció mindig friss információt ad a potenciális köz-
lekedési dugókról a választott úton, valamint automatikusan újratervezi 
az útvonalat egy lehetséges kerülőúton.

Frissítheti az E>GO tartalmát, újabb térképekkel bővítheti a navigációt, 
vagy letöltheti a legújabb 3D várostérképeket, POI adatokat a www.ze-
nec.naviextras.com portálról: bármikor megteheti ezt, akár utazás alatt 
külföldön is, a nap huszonnégy órájában. 
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Könnyű csatlakozás
Akár 5 mobiltelefont is csatlakoztat-
hat az E>GO-hoz, mindegyik 1000 
nevet tartalmazhat. A mobilja cím-
listája automatikusan szinkronizál az 
E>GO-val.

Kényelmesen kezelhetőek a 
kontaktok
A telefonkönyvben vagy a kedvencek 
listájában is keresheti a kontaktokat, 
de ki is vetítheti a kimenő/bejövő vagy 
a nem fogadott hívások listáját.

Telefonáljon kényelmesen autó-
jában
Az egyértelmű Bluetooth menüvel 
kényelmesen vezérelheti a telefon 
funkciókat – csak egy gombnyomás-
ba kerül, hogy telekommunikációs 
központtá alakítsa autóját.

Gyorsan kereshet a 
telefonkönyvben
A betűrend szerinti keresési funkció-
val könnyebben megtalálható a kon-
taktszemély: csak érintse meg a kez-
dőbetűket. 15 kezdőbetűvel kereshet.

Zene a mobiltelefonján
A mobiltelefonján tárolt zenét az 
A2DP-nek és az AVRCP-nek kö-
szönhetően lejátszhatja az E>GO-n 
keresztül. A lejátszást kényelmesen 
vezérelheti az érintőképernyőről.

Gyorstárcsázó menü
Azokat a telefonszámokat, amiket 
gyakran használ, egyszerűen elment-
heti a kedvencek közé – így mindig 
gyorsan hozzáférhet a legfontosabb 
kapcsolataihoz. 

Nincs nem fogadott hívás
Az E>GO Bluetooth rendszer lehető-
vé teszi, hogy kényelmesen válthas-
son két aktív telefonhívás között.

Egyértelmű vezérlés
Az E>GO-val soha nem veszíti el a 
fonalat. Mindig átlátható. Egyszerre 
láthatja az összes csatlakoztatott 
mobiltelefont, és kényelmesen vezé-
relheti ezeket az érintőképernyőről.

iPod/iPhone csatlakoztatása
A ZE-NC-IPS (külön vásárolható) adapter kábellel 
csatlakoztathatja az iPod vagy az iPhone készülé-
ket a Média Link Boxhoz. Ez a csatlakozás, ami az 
USB nagysebességű busszal valósul meg, nem-
csak azt teszi lehetővé, hogy Ön minden fájlhoz 
gyorsan hozzáférjen, hanem a navigáció érintő-
képernyőjéről vezérelheti az audio tracket, vide-
ókat vagy podcastokat is. Lejátszás alatt termé-
szetesen az iPodot és iPhone-t is igénybe veszi.

Media Link Box
Nagyon praktikus: a ZENEC csomag tartalmaz-
za a teljes Media Link Boxot egy nagysebességű 
USB 2.0 porttal és egy A/V bemenettel (3,5 mm 
csatlakozó). Ezzel a teljes boxszal (1,5 m hosz-
szú kábellel), amit egy olyan megfelelő helyre 
kell elhelyezni, mint például a központi konzol 
vagy a kesztyűtartó, gyorsan csatlakoztathatja 
és szétkapcsolhatja a kiegészítőket, mint például 
az USB-t vagy egy iPod/iPhone készüléket vagy 
pedig egy külső MP3 lejátszót.

Tolatókamerák
A ZENEC termékskálája sok különböző kiegé-
szítőt tartalmaz, melyek tökéletesen illenek egy-
máshoz. Ilyenek például az E>GO tolatókamerák. 
Helyettesítik a jármű gyári rendszámtábla világí-
tását és egy nagyfelbontású kamerával egészítik 
azt ki. Az E>GO kamerák könnyen felszerelhetők, 
hátramenetben pedig automatikusan működni 
kezdenek.

Főbb jellemzők ZE-NC3152
GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER
•  3D nagyfelbontású navigációs rendszer
•  Külső GPS antenna
•  8 GB belső flash memória 43 kelet- és nyugat-európai ország térké-

peivel és Premium POI adatbázissal
•  GUI és hangirányítás 28 különböző nyelven
•  2D vagy 3D térképnézet Auto Zoommal és 3D kijelző a terepről és a 

látnivalókról
•  Eco és Smart útvonaltervezés, Outlook címlista importálása, Való-

sághű Nézet és tájékozódási csomópontok megjelenése, stb.
•  Szövegfelolvasó funkció (TTS)

PARROT BLUETOOTH KÉZ NÉLKÜLI MODUL
•  1000 kontakt szinkronizálása, a kontaktokhoz egyenként max. 5 tele-

fonszám társítható
•  Betűrend szerinti keresési funkció a kontaktokhoz
•  Belső és külső mikrofon
•  Jövőálló, frissíthető Bluetooth Firmware

MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ
•  DVD letöltő
•  USB 2.0 port (Media Link Boxon keresztül)
•  SD/SDHC kártyaolvasó (32 GB-ig)
•  iPodhoz és iPhone-hoz készült
•  Lejátszáshoz DVD letöltő: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, 

DVD+-R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid és JPEG

•  Lejátszás SD/USB-ről: MP3, WMA, AVI, Xvid és JPEG

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
•  Intuitív, felhasználóbarát kiszolgáló felület 20 különböző nyelven
•  6,2”/15,7 cm 16:9 HD TFT-LCD kijelző 800 x 480 pixel felbontás és érintő-

képernyős vezérlés
•  RDS 30 már beállított állomással (18 FM/12 AM)
•  Multi Zóna funkció
•  4 x 50 wattos D osztályú erősítő
•  2 x IR távirányító

A/V CSATLAKOZÁSOK
•  4.2-CH preamp vonalkimenet
•  2-CH preamp vonalkimenet hangbeállítás nélkül
•  2 x összetett videó kimenet (NTSC)
•  1 x A/V bemenet
•  1 x külön videó bemenet a tolatókamerához átkapcsoló üzemmóddal
•  Csatlakoztatható egy kompatibilis külső DVB-T vagy DAB+ adóvevő

MÁRKA/JÁRMŰSPECIFIKUS JELLEMZŐK
•  CAN-nel csatlakoztatható a kormánykerék vezérlő gombjaihoz 
•  CAN-nel csatlakoztatható a vezető információs rendszerhez (audio infor-

máció és iránynyilak)*
•  Hangrendszer csatlakoztatása, BOSE hangrendszer is
• Piros gombmegvilágítás 

* CAN adatokra van szükség ehhez a funkcióhoz.

Jármű kompatibilitás lista

Csatlakozási opciók: Korlátlanul összekapcsolható
A beépített USB bemenetnek és a különböző A/V be- és kimeneteknek 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. Szá-
mos készülék – külső monitor, DVB-T és DAB+ adóvevő vagy tolatókamera – közvetlenül csatlakoztatható a navigációhoz és az érintőképernyőről 
vezérelhető. 

Navigáció
Az érintőképernyővel gyorsan 
és kényelmesen navigál 43 
európai országban (Kelet-Eu-
rópát is beleértve).

DVD Lejátszó
CD, CD-R/RW, MP3, WMA, 
DVD, DVD+-R/RW, DVD-
MP3, AVI, Xvid és JPEG 
lejátszása.

RDS tuner
Automatikusan megkeresi az állo-
másokat, 30 állomást képes me-
móriájában tárolni (18 FM/12AM) 
és rendelkezik a legerősebb jelet 
adó állomások keresésével.

USB
Közvetlen USB kapcsolat a 
Média Link Boxon át (része a 
csomagnak), ami az érintő-
képernyőről vezérelhető.

Kamera
Tolatókamera, hátrame-
netben manuálisan vagy 
automatikusan aktiválható.

iPod/iPhone
Közvetlen iPod/iPhone kapcso-
lat tetszőleges kábelen át, az 
érintőképernyőről működtethető 
(az iPod/iPhone videó is).

SD/SDHC kártyaolvasó
Beépített SD/SDHC kártya-
olvasó a videó fájlok, zenék, 
stb. lejátszásához; SDHC 32 
GB-ig kompatibilis.

Bluetooth/A2DP
Beépített Parrot Bluetooth 
modul a kéz nélküli működ-
tetéshez és audio streaming, 
frissíthető Firmware.

A/V (audio és videó) bemenet
A/V port (RCA/Cinch) a csatla-
koztatáshoz és egy további külső 
A/V forráshoz, mint például játék-
konzolhoz, stb.

M-Zóna
Elválasztja az A/V lejátszást, 
két részre osztja az elöl és a 
hátul ülők szórakozását.

Xvid
Xvid a legkedveltebb 
tároló formátum. A mai 
AVI fájlok 90%-át Xviddel 
kódolják.

Biztonsági kód
Intelligens lopásgátló védelem. 
A szoftver az áramforrást mo-
nitorozza. Feloldás biztonsági 
kóddal.

A/V (audio és 
videó) bemenet

BluetoothSD/SDHCiPod/iPhoneKameraUSBRDS tunerDVD LejátszóNavigáció M-Zóna Xvid Biztonsági 
kód

Vezeték nélküli kommunikáció Bluetooth-szal
kikeresheti a telefonkönyv adatait – csak adja meg a hívott fél nevének 
kezdőbetűjét. Ez a keresési funkció valóban óriási előnyt jelent a profi fel-
használók számára. Még az egyedi karakterek sem jelentenek problémát 
a többnyelvű billentyűzetnek köszönhetően.

Mindig friss Bluetooth
Egy USB-vel kényelmesen frissíthető a Bluetooth Firmware része, példá-
ul, ha egy vadonatúj mobiltelefon modellt szeretne használni. Ily módon 
bővíthető a kompatibilis mobiltelefonok palettája, ami egyben „jövőálló”, 
vagyis a jövő technológiai világában is kompatibilis marad.

Bluetooth jellemzők:
• Akár 5 mobiltelefonnal is összekapcsolható • kontaktonként maximum 5 
telefonszámmal szinkronizálható és akár 1000 adatot is tárol • betűrend 
szerinti keresés funkció • többnyelvű billentyűzet egyedi karakterekkel 
és betűkkel • gyorstárcsázó menü 5 kedvenc kontakthoz • tárcsázott és 
fogadott hívások memóriája • újratárcsázás • választhat a mobil és a 
kéz nélküli telefon között • belső és külső mikrofon • jövőálló, frissíthető 
Bluetooth Firmware

A ZENEC navigáció széleskörű csatlakozást biztosít és kényelmesen 
használható a Bluetooth képes mobiltelefonokkal. Az E>GO-t egy modern 
technikájú Bluetooth modullal láttuk el, amit a mobil kommunikáció spe-
cialistája, a Parrot biztosít – nem szükséges a készüléket kézben tartani, 
valamint számos funkciót  garantál, és nagyon sok mobiltelefon modellel 
kompatibilis.

Telefonáljon zajmentesen
A ZENEC készülékkel kiváló minőségű telefonhívásokat bonyolíthat le – 
vagy a beépített mikrofont vagy pedig az E>GO-hoz adott több irányba 
állítható külső mikrofont használva. Az innovatív audio DSP-nek köszön-
hetően a készülék hatékonyabban szűri ki a nem kívánatos háttérzajokat, 
hogy a beszélgetés jobban hallható legyen.

Könnyű használat
A Parrot gondoskodik az egyszerű és biztonságos kezelhetőségről, akár 
vezetés közben is. A navigációs képernyőn tisztán látható a hívó tele-
fonszáma, a telefonkönyv adatai és más információk. A navigáció cím-
listája automatikusan szinkronizálva lesz a mobiltelefonnal is. Könnyen 

A gyári készüléknek ugyanolyan paraméterekkel kell rendelkeznie, mint a ZENEC terméknek.
A jármű legyen felszerelve fázis diverzitású antenna rendszerrel.


