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RADICAL
1 kus

   Doporučená 

  maloobchodní

     cena s DPH

    odkaz 

   na web.

*R-C10SK1

Skoda

Octavia III

vice info na my-

radical.com

Kapacitní 25,7 cm / 10,1 "TFT dotykový displej TFT 16: 9 s rozlišením 1024 x 600

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Nabídka OSD v různých jazycích EU včetně českého jazyka        

Modul handsfree Bluetooth a streamování hudby A2DP        

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu, CAR MENU        

Integrace EasyConnect pro Android a iOS Smartphones       

1ks 12490,- link

*R-C10VW1

VW

vice info na my-

radical.com

Kapacitní 22,9 cm / 9 "dotykový displej TFT 16: 9 s rozlišením 1024 x 600

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Integrace EasyConnect pro Android a iOS Smartphones       

Synchronizace až 1000 záznamů z telefonního seznamu (3 telefonní čísla u každého)       

Funkci tuneru DAB+ lze doplnit pomocí externího modulu.       

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu       

1ks 12490,- link

*R-C10VW2

VW Golf VII

vice info na my-

radical.com

Kapacitní 25,7 cm / 10,1 "TFT dotykový displej TFT 16: 9 s rozlišením 1024 x 600

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Modul handsfree Bluetooth a streamování hudby A2DP       

Infotainer RADICAL umožňuje instalaci aplikací pro Android (Open System)       

Integrace EasyConnect pro Android a iOS Smartphones       

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu, CAR MENU        

1ks 12990,- link

*R-C10OP2

Opel 

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600       

Modul handsfree Bluetooth a streamování hudby A2DP        

Funkci tuneru DAB+ lze doplnit pomocí externího modulu.       

Integrace EasyConnect pro Android a iOS Smartphones       

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu

1ks 11690,- link

*R-C10AD1

Audi A3/S3/RS3 8P

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600       

Infotainer RADICAL umožňuje instalaci aplikací pro Android (Open System)       

Funkci tuneru DAB+ lze doplnit pomocí externího modulu.       

Synchronizace až 1000 záznamů z telefonního seznamu (3 telefonní čísla u každého)       

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu

1ks 11990,- link

*R-C10AD2

Audi A3 B7

Seat Exeo 3R

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600       

Infotainer RADICAL umožňuje instalaci aplikací pro Android (Open System)       

Funkci tuneru DAB+ lze doplnit pomocí externího modulu.       

Synchronizace až 1000 záznamů z telefonního seznamu (3 telefonní čísla u každého)       

 Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu

1ks 11690,- link

R-D210

2-DIN univerzální

Kapacitní 15,7cm/6,2“ 16:9 TFT dotykový displej s rozlišením 720 x 480

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

DAB+ tuner s funkcí Comfort Scan, paměť na 24 stanic, DL text       

A2DP BT streamování hudby s AVRCP 1.0 / Handsfree Bluetooth modul       

Synchronizace až 1 000 telefonních kontaktů s max. 3 čísly

1ks 5490,- link
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https://www.zenec.cz/produkt/r-c10sk1-skoda/
https://www.zenec.cz/produkt/r-c10vw1-vw-golf-56/
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https://www.zenec.cz/produkt/r-c10ad2-audi-a4/
https://www.zenec.cz/produkt/r-d210-2-din-dab-infotainer/
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*R-C10BM1

BMW 3 E46

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Integrací EasyConnect pro smartphony se systémem Android a iOS       

Funkci tuneru DAB+ lze doplnit pomocí externího modulu              

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu

1ks 11690,- link

*R-C10BM2

BMW 3 E90/91/92/93

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Infotainer RADICAL umožňuje instalaci aplikací pro Android (Open System)       

Integrací EasyConnect pro smartphony se systémem Android a iOS       

Handsfree Bluetooth modulem se streamováním hudby A2DP       

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu       

1ks 11690,- link

*R-C10BM3

BMW 5er E39

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Infotainer R-C10BM3 byl vyvinut pro vozy BMW řady 5       

Infotainer RADICAL umožňuje instalaci aplikací pro Android (Open System)       

Handsfree Bluetooth modulem se streamováním hudby A2DP       

Díky CAN jsou podporovány i specifické  funkce jako ovládání z multifunkčního volantu       

1ks 12990,- link

*R-C10BM4

BMW X5

vice info na my-

radical.com

Kapacitní  17,8 cm / 7 " 16: 9 TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 600       

Infotainer RADICAL umožňuje instalaci aplikací pro Android (Open System)       

FM RDS rádio s pamětí na 36 stanic (pásma FM1 a FM2 po 18 uložených stanicích)       

Handsfree Bluetooth modulem se streamováním hudby A2DP

Funkci tuneru DAB+ lze doplnit pomocí externího modulu       

Integrací EasyConnect pro smartphony se systémem Android a iOS       

1ks 12990,- link

R-MAPC10

Navigační paket RADICAL GPS powered by Ndrive Automotive s offline mapovými podklady       

Open Street Map (OSM) a pokrytím 47 evropských zemí       

Uživatelské rozhraní a hlasové navádění v různých evropských jazycích       

3 roky bezplatných aktualizací map OMS pomocí funkce přístroje In-App Update       

1ks 1990,- link

R-C10-DAB

DAB+ modul s anténou k montáži na čelní sklo       

Lze využít v kombinaci s modely infotainerů RADICAL s OS Android pro specifická vozidla       

Zobrazení síly signálu stanice / MOT Diashow s funkcí DLS Text       

Hliníková skříň pro lepší odstínění RFI/RMI / Seznam stanic s funkcí Comfort Scan       

1ks 1990,- link

* Navigační balíček R-MAPC10 není součástí 

* Přímý přístup do Obchodu Google Play není podporován z licenčních důvodů
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https://www.zenec.cz/produkt/r-c10bm1-bmw-3-serie/
https://www.zenec.cz/produkt/r-c10bm2-bmw-3-serie/
https://www.zenec.cz/produkt/r-c10mb3-bmw-5-serie/
https://www.zenec.cz/produkt/r-c10bm4-bmw-x5/
https://www.zenec.cz/produkt/gps-navigacni-software/
https://www.zenec.cz/produkt/sada-dab-tuneru-s-antenou-na-celni-sklo/

