Bluetooth & AUX interface Audi MMI 2G (high & basic) via CDC
Level (MOST)
Art. Nr: BT2-AUDI-2G

Algemeen
Deze interface maakt het mogelijk om een externe stereo audio-bron zoals iPod
/ MP3 speler / DVD speler / Telefoon aan te sluiten op het MMI systeem van
Audi. De audio-ingang wordt als optische CD7 (2de wisselaar) weergegeven. De
interface kan probleemloos als eerste CD wisselaar gemonteerd worden.
Input van de interface betreft 2x RCA (audio tulp links & audio tulp rechts) &
geintegreerde bluetooth. Het analoge signaal wordt omgezet naar een optisch
audiosignaal (glasvezel) waardoor het audio kwaliteit gelijk is aan die van de
originele CD wisselaar.

Features
# Aansluiting via MOST (glasvezelverbinding)
# Audio Bluetooth streaming via A2DP
# Skippen van nummers via MMI button (bluetooth)
# Weergave van nummer informatie (Track Information)
# Audio in STEREO
# Activering van de adapter via optische CD7 in het wisselaar menu
# Audio ingang: 2x Chinch aansluitingen

Het volgende wordt er geleverd:
- Audio interface BT2-AUDI-2G
- Inbouwhandleiding
- 2 jaar garantie
- Factuur

Extra informatie:
- Controleer voordat de interface wordt besteld bij tabblad ''Compatibiliteit'' of
uw radio- of navigatie geschikt is voor dit product.
- Het gelijktijdig aansluiten van een iPod en AUX-bron (via AUX input) is niet
mogelijk. Bij gebruik van de AUX input dient de iPod losgekoppeld te worden.
- Interface is CE en FCC gecertiﬁceerd.

Geschikt voor de volgende modellen van AudiI:
A4 (B8/8K)

2007-2009

MMI 2G Basic & MMI 2G High

A5 (B8)

2007-2009

MMI 2G Basic & MMI 2G High

A6 (4F)

2004-2009

MMI 2G Basic & MMI 2G High

A8 (4E)

2002-2009

MMI 2G Basic & MMI 2G High

Q7 (4L)

2006-2009

MMI 2G Basic & MMI 2G High

Geschikt voor de volgende radio- navigatiesystemen*:MMI HIGH 2G
MMI Basic
MMI Basic Plus

Opmerking:
- Niet in combinatie met Dension Gateway 500
- Niet in combinatie met AMI media adapter.
- MMI software moet hoger zijn dan 3640
- Niet geschikt voor modellen met 2 x 6 CD wisselaar. Originele CD wisselaar dient
verwijderd te worden.
- Met behoud van originele wisselaar (max 6 CD)

