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Lepší zvuk pro vozy Porsche 
Classic.
FM a AM rádio bylo podstatným 

způsobem zdokonaleno  

a technologie systému byla  

optimalizována tak, aby vyhovo-

vala výrobcem instalovaným 

anténám.

Výstupní výkon 4 x 45 wattů 

zajišťuje plný zvuk. Začlenit lze 

také originální tovární zvukové 

systémy a zesilovač, a to buď 

přímo nebo pomocí 

adaptérového kabelu.

Vezměte prosím na vědomí,  

že výstupní výkon originálního 

výrobcem instalovaného 

zesilovače může být nižší než 

výkon navigačního zařízení.

Rádio Porsche Classic  

Navigation System (č. dílu 

91164529000) a adaptérový 

kabel (č. dílu 91164220900)  

si můžete objednat u našich 

Porsche Centrech v Praze  

a v Brně.



ale přinesly také rozšíření 

funkčnosti.

Chtěli jsme zajistit, že ve svém 

klasickém voze Porsche dojedete 

do správného cíle a budete 

ohromeni zvukem navigačního 

systému i zvukem vašeho vozu.

Systém lze bezproblémově 

začlenit do palubní desky - nejlépe 

v oficiálním Porsche Centru.  

K dispozici jsou dva různé designy 

přepínačů umožňující buď vintage 

nebo klasický vzhled.

Intuitivní ovládání. 
Vývojáři se také zaměřili na 

intuitivní ovládání. Ovládací prvky 

jsou založeny na ovládání 

současného PCM (Porsche 

Communication Management)  

a snadnost jejich používání byla 

rozsáhle testována na Technické 

univerzitě v Mnichově. Systém lze 

ovládat prostřednictvím dotykové 

Klasický exteriér, high-tech 

interiér: nové rádio Navigation 

System v klasickém designu, 

vhodný pro všechny vozy Porsche 

Classic  se slotem DIN-1.  

Od modelu 911 F po model 911 

typ 993 a pro čtyřválcové  

i osmiválcové vozy (vyjma  

Porsche 356).

Nová verze systému Porsche byla 

vyvinuta ve spolupráci s 

německým dodavatelem. 

Intenzivní zkoušky a rozsáhlé 

testovací jízdy pomohly 

dosáhnout nejen dalšího 

zdokonalení ve všech oblastech, 

Analogové potěšení z jízdy zkombinované s digitální technologií:
Nové rádio Navigation System pro vozy Porsche Classic. 

obrazovky o velikosti 3,5 palce 

nebo pomocí přepínačů a tlačítek.

Moderní technologie. 
Moderní navigační technologie 

vám usnadní cestu k vašemu cíli  

a přehledně vám ukáže, jak se 

tam dostanete. Zobrazení  

a funkce systému lze 

optimalizovat tak, aby odpovídaly 

displeji o velkosti 3,5 palce s HD 

rozlišením. Navádění k cíli  

se může zobrazovat ve 2D, 3D 

nebo pouze jako šipky. 

Integrovaná technologie Traffic 

Message Channel vás varuje před 

jakýmikoli nepříjemnými 

překvapeními.

A nikdo nemusí přijít o své běžné 

digitální potěšení. K dispozici jsou 

samozřejmě rozhraní pro iPhone®, 

iPod®, USB a AUX  

a díky tomu lze prostřednictvím 

displeje ovládat externí audio 

zařízení. Bluetooth® - s interním  

a externím mikrofonem - 

umožňuje volat přímo ve vozidle. 

Porsche Classic Radio Navigation 

System tedy umožňuje  

v klasických vozech s analogovou 

minulostí využívat lepší digitální 

zvuk.

Rozhraní pro iPhone®, iPod®,  
USB a AUX

Dva designy přepínačů 
- vintage nebo klasický vzhled 

Ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky o velikosti 3,5 palce 
nebo pomocí přepínačů a tlačítek

Bezproblémové začlenění do palubní desky


