
TO U C H  A N OT H E R  W O R L D E X C H A N G E  A N D  G O

ZE-NC5011D

W W W. Z E N E C . C O M

Voertuig specifieke Naviceiver

ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 ·  CH-5330 Bad Zurzach  ·  Switzerland ·   Email: support@zenec.com

Firma:

©
 C

op
yr

ig
ht

 Z
EN

EC
, V

er
an

de
rin

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. S
ta

nd
 F

eb
ru

ar
i 2

01
2 

· R
ev

. A

Compatibel met OPEL Antara I Astra I Corsa I Zafi ra



OK

20:02 ON BOARD
COMPUTER
INTEGRATION

In 2008 bracht Zenec de eerste E>GO op de markt, en introduceerde 
daarmee een compleet nieuwe generatie voertuig specifieke naviceivers. 
Zenec is nu in Nederland marktleider in pasklare aftermarket InCar Multi-
media - en heeft nu E>GO’s voor meer dan 40 automodellen.

E>GO – past 100 procent perfect
Het E>GO concept, onderscheiden met twee innovatieprijzen, is een on-
gekende systeemoplossing voor multimedia en navigatie die zeer eenvou-
dig te integreren is in de auto: E>GO‘s visueel en technisch perfect te in-
tegreren in het respectievelijke voertuig zonder extra panelen, adapters 
en interfaces . Bijzonder belangrijk is de optimale integratie in de be-
staande auto-elektronica. En daarmee wordt niet alleen de verbinding 
met de bedieningstoetsen op het stuurwiel bedoeld. De op maat gesne-
den E>GO kan eenvoudig worden geïntegreerd in het datacommunicatie-
netwerk. Eenvoudige installatie, groot scala aan functies en een zeer een-
voudig bedieningsconcept, de E>GO is uniek en succesvol.
Met deze kennis van de kenmerken van de verschillende automodellen is 
nu de derde E>GO generatie ontwikkeld: uitgerust met een nieuw, hoge-

resolutie digitaal touch screen, met vele innovatieve functies, en voor zeer 
gemakkelijk te gebruiken.

E>GO ZE-NC5011D – op maat gesneden voor uw OPEL
De ZE-NC5011D is een slimme specialist, speciaal ontwikkeld voor uw 
OPEL. Door zijn specifieke ontwerp, de oranje toets verlichting en het aan-
gepaste ontwerp van het voorpaneel, harmonieert  ZENECs top naviceiver 
perfect in de OPEL modellen: Antara, Astra H, Corsa D und Zafira B.

Ook de integratie in de auto-elektronica slaagt met deze E>GO in een 
handomdraai. De ZE-NC5011D wordt via een interface eenvoudig aange-
sloten aan de voertuig specifieke CAN-bus voor de stuurwiel afstandsbe-
diening, de boordcomputer en het bestuurders info display. De functiona-
liteit van de af fabriek geïnstalleerde componenten blijft in zijn geheel 
behouden.
De ZE-NC5011D kan zonder extra adapters in een recordtijd geïnstalleerd 
worden: eenvoudig de originele radio uitbouwen, E>GO inbouwen en weg-
rijden.

Eenvoudig map gebruik
De map structuren van iPod/iPhone en van data, 
die u op een USB-Stick of een SD-Kaart opgeslagen 
hebt, worden door E>GO compleet overgenomen. 
Zo hebt u altijd toegang tot uw Files – zonder grote  
zoekacties.

Eenvoudig inparkeren en manoeuvreren
Aan de E>GO kunt u ongecompliceerd een achter-
uitrijdcamera aansluiten en eenvoudig via touchs-
creen sturen. Het omvangrijke ZENEC accessoire 
programma biedt u een grote keuze van verschil-
lende modellen, bijvoorbeeld voertuig specifieke 
camera’s voor uw voertuig.

Hoog gedetailleerd LCD TFT Display
De E>GO heeft een digitaal HD WVGA TFT LCD Pa-
nel, dat met 800 x 480 Pixels voor een fijn gede-
tailleerd en scherpe met hoge natuurgetrouwheid 
zorgt. Juist videobeelden werken dankzij de krach-
tige kleuren zeer levendig.

Koppeling met de stuurbediening
De ZE-NC5011D wordt via Interface via de voertuig 
specifieke CAN-Bus aan de af fabriek ingebouwde 
stuurbediening gekoppeld. Alle A/V-bronnen (Ra-
dio, CD/DVD, MP3, USB) kunnen dan zoals gewend 
via de stuurbediening bediend worden.

Koppeling aan de OPEL Boordcomputer
De ZE-NC5011D ondersteunt boordcomputer in-
stellingen en beschikt voor deze functie over een 
speciaal menu, het zogenaamde BCS, waarmee 
men bv. De tijd en datuminstellingen analoog met 
de fabrieksapparaten ingesteld kunnen worden.

Koppeling aan het OPEL bestuurder infodisplay
Op het bestuurder infodisplay zijn af fabriek – af-
hankelijk van het desbetreffende displaytype (TID, 
GID, BID of CID) – verschillende weergaveopties 
beschikbaar. Ook het bestuurder infodisplay wordt 
via CAN-Bus aan de E>GO gekoppeld. Ondersteunt 
word dan de weergave van zender- en track-Info’s 
van de bronnen Radio/CD/USB etc.

Import/Export van de gebruiker instellingen
Zeer gebruikersvriendelijk is ook de Export- en 
Import-Functie van de gebruiker instellingen via 
de USB-aansluiting. De toegepaste instellingen 
kunnen nu op een USB-Stick opgeslagen en later 
opnieuw geladen worden.

Audiogenot dankzij 24 Bit D/A converter
Of u uw Songs van CD afspeelt of MP3 Tracks via 
iPod geniet, voor hoge stoorafstanden en een bij-
zonder fijne detaillering van digitale audioformaten 
beschikt de E>GO over een 24 Bit Digital/Analog 
omzetter.  

Individuele entertainment
U wilt radio luisteren, terwijl op de achterbank de 
passagiers via kopsteunmonitor en koptelefoon 
een video genieten? De E>GO is met Dual-Zone 
uitgerust, die door een opdeling van de Front- en 
Rear kanalen de overdracht van twee verschillende 
programma bronnen mogelijk maakt. 

Eenvoudige aansluiting van iPod/iPhone
Verbind uw iPod of uw iPhone via USB met de 
E>GO. De weergave van Apple Album Art is in het 
iPod/iPhone menu geïntegreerd. In dit menu hebt 
u ook de mogelijkheid alfabetisch naar titel of ar-
tiest te zoeken.

Optimale bedienbaarheid
De overzichtelijk opgebouwde menu’s zijn zelf 
verklarend en intuïtief. Grote bedienvelden en een 
logisch gestructureerde gebruikers begeleiding 
zorgen daarvoor, dat u de E>GO ook tijdens de rit 
zeker kunt bedienen. 

Totaal geïnformeerd
Dankzij de Infobar-Functie word U over inkomende 
oproepen en/of audiofeatures geïnformeerd, zon-
der de navigatiemodus te verlaten. In andere weer-
gave staat een Navigatie-Infobar ter beschikking, 
die u over de belangrijkste afslag aanwijzingen op 
de hoogte houd.

ZENEC E>GO ZE-NC5011D  – perfecte integratie in uw OPEL

Uitrustings kenmerken 
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www.zenec.naviextras.com

Latest Map Guarantee
ZENEC’s 30-dagen Lastest Map Guarantee: In-
dien binnen 30 dagen vanaf het eerste gebruik 
geactualiseerde kaarten beschikbaar zijn, kunt 
u deze kostenloos via www.zenec.naviextras.
com downloaden en op de E>GO installeren.

TMC/TMC Pro
De TMC resp. TMC Pro functie informeert u 
tijdig over files op de route en mogelijke omlei-
dingen. Eenvoudig het desbetreffende menu 
kiezen en u krijgt vele relevante gegevens op 
uw kaart weergegeven.

Slim navigeren in heel Europa
Gedetailleerde kaarten van 43 West- en Oost-
Europese landen geven u een perfecte oriënte-
ring in heel Europa. Voor het menu- en voor de 
spraakbegeleiding staan 28 verschillende ta-
len ter keuze.

De perfecte navigator
De ZENEC-Naviceiver beschikt over de meest actuele kaarten van 43 
Europese landen (met Premium P.O.I.s), die dankzij 3-D Hi-Definition 
weergave van landschappen en 3-D objecten zeer duidelijk en realis-
tisch verschijnen. Met 8 GB Flashsgeheugen is meer dan genoeg geheu-
genplaats voor een continue uitbreiding met kaartdata, 3-D gebouwen- 
of 3-D landschaps-features voorhanden.  

ZENEC’s innovatieve navigatiesoftware maakt de doelkeuze en route-
begeleiding voor u nog comfortabeler en intuïtiever. Het vrij configu-
reerbare “Quick Menu“ staat een snelle toegang op alle functies toe. 

Met behulp van de geïntegreerde “Smart“ en “Eco“ functies kunt u on-
gecompliceerd de kortste en/of meest economische route berekenen. 

Uitrusting kenmerken zoals de fotorealistische afslag-aanwijzingen op 
autosnelwegen, de rijstrook assistent of de Auto-Zoom op kruisingen/
afslagpunten vereenvoudigen uw oriëntering bij complexe verkeer situ-
aties. Ook in het functiepakket zijn de weergaven van verkeersinfo’s / 
aanwijzingen bij het passeren van een EU-landgrens of de optische en 
akoestische snelheidswaarschuwing, waarbij de toegestane snelheid op 
de belangrijkste straten word weergegeven.

Met de TMC resp. TMC Pro functie wordt u tijdig over files op de route 
geïnformeerd en naar wens automatisch omgeleid. Via het Online-Portal 
www.zenec.naviextras.com kunt u de navigatiekaarten van ZENEC-Na-
viceivers actualiseren, met extra kaarten uitbreiden en de nieuwste 3-D 
stadsplannen of P.O.I.s downloaden. Altijd, ook tijdens een reis.

Hoge-resolutie 3-D kaarten
Het hoge resolutie VGA-scherm zorgt 
ervoor dat alle kaarten haarscherp 
worden weergegeven. 3-D oriëntatie 
punten en realistische 3-D gebouw 
aanzicht in de grotere steden maken 
het navigeren nog makkelijker voor u.

Topografische kaarten
Realistische 3-D landschap weergave 
leid u door complexe landschappen. U 
kunt kiezen uit verschillende designs 
voor dag en nacht. Door de GPS time 
tracking, kan de E> GO ook automa-
tisch schakelen tussen dag- en nacht-
modus

Realistische afslag aanwijzingen
Functies zoals de nieuwe fotorealisti-
sche afslagaanwijzingen op snelwegen, 
de rijstrook assistent, of auto zoom op 
kruispunten/afslagen vereenvoudigen 
uw oriëntatie, in het bijzonder in com-
plexe verkeerssituaties.

Text-to-Speech
De E>GO toont u de namen van de zij-
straten. En leest deze naar wens voor, 
dankzij de ingebouwde tekst-naar-
spraak-functie, zoal de straatnamen - 
zodat u zich volledig kunt concentreren 
op de weg tijdens het rijden.

Speciale doelen snel bereiken
De E>GO heeft een premium P.O.I. Da-
tabase met meer dan zes miljoen plaat-
sen. De selectie van de bezienswaardig-
heden is eenvoudig met behulp van het 
overzichtelijke zoek menu.

Intelligente routeplanning
Daarmee bent u in staat om de route te 
optimaliseren op basis van uw behoef-
ten, u kunt kiezen tussen verschillende 
route berekeningsmethoden. Kort, snel, 
gemakkelijk en economisch.

Intelligente invoer van de be-
stemming
Om uw doel te bereiken hoeft u alleen 
maar een paar letters in te geven en uw 
E>GO vult de invoer aan en  stelt automa-
tisch enkele bestemmingen voor.

Praktische reis computer
De tripcomputer geeft een overzicht 
van de belangrijkste rit gegevens, zoals 
gemiddelde snelheid en de werkelijke 
reistijd.

Waar-ben-Ik? functie
Goed voorbereid voor alle noodsitua-
ties: Met de waar-ben-ik functie vindt 
u ziekenhuizen, politiebureaus, geldau-
tomaten, benzinestations, en veel meer 
in je directe omgeving - een tik van de 
vinger is genoeg.

Flexibele Kaartupdates
Via de online portal www.zenec.naviex-
tras.com Kunt u de vooraf geïnstalleer-
de kaarten uitbreiden, op elk gewenst 
moment als u dat wenst. Naviextras 
biedt een grote selectie van kaarten 
van meer  dan 75 landen.

Tijdig geïnformeerd
Mee in het functiepakket zit de weer-
gave van richtlijnen bij het passeren 
van EU-grenzen en verschillende 
waarschuwingen zoals: Opmerkingen 
over snelheidsbegrenzing, alcoholpro-
millage, reflecterende jassen, enz.

Import van uw Outlook-
Contacten
U hebt belangrijke contacten opgesla-
gen op de computer in een Outlook-be-
stand? Deze contacten kunnen direct 
eenvoudig worden geïmporteerd via de 
Naviextras Toolbox in de navigatiesoft-
ware van de E>GO.

Uitrustingskenmerken
• geïntegreerde 3-D high definition navigatiesysteem met vooraf 

geïnstalleerde kaarten van 43 landen in West- en Oost-Europa op het 
interne geheugen

• 8 GB intern flash-geheugen voor navigatiesoftware - de SD-sleuf 
blijft vrij voor A/V toepassingen

• Geïntegreerde TMC en TMC Pro ontvanger (TMC af fabriek functio-
neel, de TMC Pro licentie moet apart betaald en geactiveerd worden)

• Menu en stembegeleiding in 28 verschillende talen
• Premium P.O.I. uitgebreide database
• 2-D of 3-D-kaartweergave met automatische zoom, realistische 3-D 

landschapweergave en 3-D bezienswaardigheden
• Text-to-Speech functie (TTS)
• Eco en Smart routeplanning
• Smart zoom op kruispunten/afslagen

• Tunnel Modus
• Rijstrook assistent met foto realistische weergave van 
 snelwegborden
• Import van Outlook adressen
• Waar-ben-ik? Functie
• Trip computer: configureerbare weergave van 3 aanvullende 
  informaties in het navigatie-scherm, met een selectie van 
 aankomst/reistijd, Snelheid, richting, hoogte boven de zeespiegel
• Weergave van verkeersinformatie bij het passeren van een 
 EU-lidstaat
• Optische en akoestische snelheid waarschuwing betreffende de 

maximumsnelheid op de belangrijkste wegen
• 30 dagen Latest Map Guarantee
• Updates via het Portal Naviextras: www.zenec.naviextras.com
• externe GPS-ontvanger wordt meegeleverd



A/V-Input

A/V-ingangBluetoothSD/SDHCiPod/iPhoneCameraUSBRDS TunerDVD-LoopwerkNavigatie M-Zone Xvid Security Code

Eigenschappen ZE-NC5011D

Voertuig compatibiliteit lijst

Model Type Bouwjaar

OPEL Antara n.a. 2007 >

OPEL Astra H 2007 - 2010 De fysieke  vorm van de af fabriek radio moet met de vorm van het ZENEC apparaat overeenkomen.

OPEL Corsa  D 2007 >

OPEL Zafi ra B 2007 - 2011

GPS NAVIGATIONSSYSTEM 
• 3-D High-Definition Navigatiesysteem 
• TMC en TMC Pro ontvanger 
• Externe GPS-Antenne
• 8 GB intern Flash-Geheugen met kaartmateriaal voor 43 Oost- 
 en West Europese landen en Premium P.O.I. Databank 
• Menu en spraakbegeleiding in 28 verschillende talen
• 2-D of 3-D kaartweergave met Auto-Zoom, realistische 
 3-D landschap weergave en 3-D bezienswaardigheden
• Eco en Smart routeplanning, Import van Outlook adressen, 
 Rijstrook assistent met realistische weergave van 
 Autoweg borden etc.  
• Text-to-Speech functie

PARROT BLUETOOTH HANDSFREE INRICHTING
• Synchronisatie tot 1000 contacten met 
 max. 5 nummers per contact
• Alfabetische contact-zoekfunctie 
• Interne en externe microfoon
• Toekomst zekere actualiseerbare Bluetooth Firmware

MULTIMEDIA-PLAYER 
• DVD-Loopwerk
• USB 2.0 aansluiting (via Media-Link Box)
• SD/SDHC kaartlezer (bis 32 GB) 

• Made for iPod/Made for iPhone 
• Weergave DVD loopwerk: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, 
 DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid en JPEG
• Weergave SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.264 en JPEG

ALGEMENE KENMERKEN 
•  Intuïtief bedienbaar bedien oppervlak in 20 verschillende talen 
•  6,5“/16,5 cm 16:9 HD TFT-LCD Display met 800 x 480 pixels
 Detaillering en Touchscreen-Sturing 
• RDS-Dubbele tuner met 30 zendergeheugens (18 FM/12 MG) 
•  Multi-Zone functie 
•  4 x 50 Watt Digitale eind versterker
•  2 x IR-afstandsbediening

A/V-AANSLUITINGEN
• 4.1-CH Voorversterker uitgangen 
•  2-CH Voorversterker uitgang zonder volume regeling 
•  2 x Video uitgangen (NTSC) 
•  1 x A/V-ingang 
•  Separate video ingang voor achteruitrijdcamera met omschakelfunctie
• Aansluit mogelijkheid voor compatible externe DVB-T of DAB+ ontvanger

MERK/MODEL SPECIFIEKE KENMERKEN 
• Koppeling met stuurbediening via CAN
• BID, CID, TID en GID OE Display koppeling via CAN
• Koppeling  aan de boordcomputer via CAN
• Oranje toets verlichting naar.

Eenvoudig te koppelen
U kunt tot maximaal vijf verschillende 
mobiele telefoons met 1000 tele-
foonboek contacten koppelen met de 
E>GO. Het adresboek van de E>GO 
wordt automatisch gesynchroniseerd.

Gemakkelijk Contact Management
U kunt zoeken naar een contactper-
soon in het telefoonboek of in de lijst 
met favorieten. Maar u kunt ook een 
lijst weergeven van de gemaakte, ont-
vangen of gemiste oproepen.

Comfortabel telefoneren in de auto
Via het duidelijke Bluetooth-menu kunt 
u eenvoudig alle functies van de tele-
foon controleren, een aanraking, en uw 
auto verandert in een communicatie-
centrum.

Snel Contact Zoeken
De alfabetische zoekfunctie maakt het 
makkelijker om een contactpersoon te 
zoeken. Voer gewoon de eerste letter 
in. U kunt zoeken tot maximaal 15 let-
ters.

Muziek van uw telefoon
Muziek die is opgeslagen op uw tele-
foon, kunt u gemakkelijk afspelen door 
middel van A2DP en AVRCP op de 
E>GO. De weergave wordt gemakkelijk 
via het touchscreen gestuurd.

Quick Dial menu
Telefoonnummers die u vaak belt, kunt 
u opslaan als een favoriet - zodat u altijd 
snel toegang heeft tot uw belangrijkste 
contactpersonen.

Mis nooit meer een oproep
Het Bluetooth-systeem van de E>GO 
kent ook het zogenaamde wisselge-
sprek: U kunt gemakkelijk schakelen 
tussen twee actieve gesprekken..

Overzichtelijk gebruik
Met de E>GO verliest u nooit het over-
zicht: Op een overzicht ziet u alle ge-
koppelde telefoons en kunt u deze een-
voudig via touchscreen bedienen.

ZENECs naviceiver biedt volledige koppeling en comfortabele bediening 
van een Bluetooth mobiele telefoon. Het apparaat is uitgerust met een 
high-tech bluetooth-eenheid van Parrot, de specialist voor mobiele com-
municatie, met uitgebreide functies en maximale compatibiliteit. Gega-
randeerd met vele mobiele telefoons.

Telefoneren zonder bijgeluiden 
Met ZENEC telefoneert u in uitstekende kwaliteit - hetzij via de inge-
bouwde microfoon of de meegeleverde vrij te plaatsen externe microfoon. 
Dankzij de innovatieve audio-DSP worden ongewenste omgevingsgelui-
den efficiënt gefilterd om uw stem nog beter weer te geven.

Comfortabele bediening
Parrot zorgt voor eenvoudige bediening tijdens het rijden: Het nummer 
van de beller, telefoonboek invoeren en verdere informatie verschijnt dui-
delijk zichtbaar op het scherm. Het adresboek van de naviceiver wordt 
automatisch gesynchroniseerd met de gegevens van de mobiele telefoon. 
U kunt eenvoudig zoeken naar telefoonboek invoeren - typ gewoon de 
eerste letter van het contact. Deze zoekfunctie is speciaal voor profes-

sioneel gebruik een enorme opluchting. Zelfs speciale tekens zijn geen 
probleem dankzij het meertalige invoermasker.

Bluetooth altijd op de nieuwste stand
De firmware van de Bluetooth-component kan worden bijgewerkt via USB, 
bijvoorbeeld wanneer een nieuw type telefoon wordt gebruikt. Zo kan het 
bereik van compatibele apparaten op elk moment worden uitgebreid.

Bluetooth-Features:
• Koppelen van maximaal 5 mobiele telefoons • Synchronisatie van 1000 
contacten met max. 5 nummers per contact • zoekfunctie eerste letter 
• meertalig invoerscherm met toetsenbord en speciale letters of spe-
ciale tekens • Quick Dial menu voor maximaal 5 favoriete contacten • 
geheugen voor gekozen en ontvangen oproepen • Nummerherhaling • 
Schakelen tussen handsfree en mobiele telefoon • interne en externe 
microfoon • Toekomst zekere actualiseerbare Bluetooth-firmware

Draadloze Communicatie via Bluetooth

Veel aansluitmogelijkheden
Door de USB-poorten en de verschillende A/V-ingangen en uitgangen, is er bijna niets dat je niet kunt verbinden met de ZENEC naviceiver. Het 
ZENEC-programma bevat een groot aantal extra multimedia componenten die optimaal zijn afgestemd op de ZENEC naviceiver. Alle apparaten 
- externe monitoren, DVB-T en DAB+ tuner of een achteruitrijdcamera - kunnen worden aangesloten op de naviceiver en rechtstreeks via het      
touchscreen bediend worden.

E>GO Achteruitrijdcamera’s
Het ZENEC-programma bevat een aantal extra com-
ponenten die perfect op elkaar zijn afgestemd. Bij-
voorbeeld, de E>GO achteruitrijd camera‘s, die op 
de plaats van de oorspronkelijke kentekenverlichting 
van het voertuig gemonteerd worden en die een 
hoge-resolutie camera bevatten. De E>GO-camera‘s 
zijn gemakkelijk in te bouwen, en kunnen automa-
tisch worden geactiveerd door het inschakelen van 
de achteruitversnelling.

Navigatie 
Snel en comfortabel via touch-
screen in 43 Europese landen 
(waaronder Oost-Europa) navi-
geren 

DVD-Loopwerk
speelt CD, CD-R/RW, MP3, 
WMA, DVD, DVD±R/RW, 
DVD-MP3, AVI, Xvid en
JPEG

RDS Tuner
met automatisch zoeken, 
30 zendergeheugens 
(18 FM/12 MG) en Best 
Station Memory 

USB
USB-Aansluiting dmv Media-
Link Box (wordt meegeleverd), 
Bediening via Touchscreen

Camera
Achteruitrijdcamera-ingang, 
word handmatig of automatisch 
door het inschakelen van de 
achteruit geactiveerd  

iPod/iPhone
iPod/iPhone Direct aansluiting 
via optionele kabel, Bediening 
via Touchscreen (ook voor iPod/
iPhone Video)

SD/SDHC card reader
Geïntegreerde SD/SDHC-
Kaartlezer voor het afspelen van 
Videofiles, Muziek, etc., SDHC 
compatibel tot 32 GB

Bluetooth/A2DP
Geïntegreerde Parrot 
Bluetooth-Module voor 
handsfree en audiostreaming,  
Firmware up te daten 

A/V-ingang
A/V-ingang (Cinch) voor 
aansluiting van verdere  
externe A/V-bronnen zoals 
spelconsoles, etc. 

M-Zone
separate A/V-Weergave-
zonen verdeelt in voor en 
achter – zogenaamd
Rear-Seat-Entertainment

Xvid
Xvid is het meest geliefde  
containerformaat, meer dan 
90% van de hedendaagse  AVI 
Files zijn met Xvid gecodeerd

Security code
intelligente diefstal bescherming 
door bewaking van de voeding 
vrij te schakelen door veiligheid 
code

Aansluiting van iPod/iPhone
Met de los verkrijgbare adapterkabel (ZE-NC-IPS) 
kan een iPod/iPhone worden aangesloten via de 
Media-Link Box en worden bestuurd via het touchs-
creen. De verbinding via de USB 2.0-poort zorgt niet 
alleen voor een snelle toegang tot al uw bestanden, 
maar ook de controle van video‘s of podcast’s via 
het touchscreen van de E>GO. Tijdens het afspelen 
van iPod/iPhone wordt deze gelijktijdig opgeladen.

Media-Link Box
Bijzonder praktisch: Bij de levering van de ZENEC 
naviceiver hoort een compacte Media-Link-Box met 
een USB 2.0-poort en A/V-ingang (3,5 mm jack). Op 
deze box die kan worden ondergebracht in de mid-
denconsole of in het dashboardkastje (1,5 m kabel 
extensie), kunnen extra componenten, zoals een 
USB-stick, iPod/iPhone of externe afspeelbronnen 
snel worden aangesloten en indien nodig verwijderd.


