NAVplay Android 4.2 integration set universal (CVBS & RGB)
Art. Nr: NIQ-UNI-QR

Algemeen
Breidt uw bestaande radiosysteem uit met een compleet Android systeem voor
multimedia & navigatie en geniet van al je favoriete Apps in de auto. Alle
originele functies blijven behouden.
De interface bezit tevens over diverse mogelijkheden zoals; navigatie, USB
aansluiting voor ﬁlm & muziek, Mirrorlink, Wiﬁ, Audio/video input, camera
input, Audio/Video output, etc.
Voorbeeld installatie:

Features
# Android Operating system 4.2.2 (Jelly Bean)
# Powerfull CPU (1GHz Cortex A9 Dual-Core CPU )
# Weergave in hoge resolutie (800x480 & 480x234)
# Ondersteunt Android Play-Store
# Pas het system aan met uw favoriete Apps uit de Play-Store
# Personaliseer het beginscherm met uw favoriete applicaties
# Navigatiebalk om het NIQ systeem makkelijk te bedienen
# Touch screen support voor bediening van de Apps, navigatie & multimedia
# 3x Audio/Video RCA input voor het aansluiten van externe Audio/Video
bronnen
# 1x Audio RCA output om het audio te koppelen met het audiosysteem van de
auto
# 1x Microfoon aansluiting voor Voice Controle (microfoon optoneel)
# 1x Externe speaker aansluiting (speaker inbegrepen)
# GPS aansluiting om te kunnen navigeren zonder internet (Sirf)
# 1x camera input met hulplijnen
# Diverse media inputs (5x USB 2.0 & 1x SDHC Slot)
# Support 3G (WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA) via 3G Dongle
# Wiﬁ hotspot (dongle inbegrepen)
# Sygic navigation Europe met lifetime gratis updates

Customize
Download je favouriete Apps via de Play-Store of APK uploader zoals; Facebook,
Spotify, YouTube, Google, Twitter & Mirrorlink.

Deel zelf je hoofdscherm in via het Quick Launch menu

Sygic Navigatie Europa
Sygic GPS Navigatie en Kaarten is de meest geïnstalleerde Android oﬄine app
voor GPS-navigatie ter wereld, uitgerust met TomTom-kaarten. Met GPS
Navigatie en Kaarten van Sygic proﬁteert u van oﬄine TomTom-kaarten, NP‘s,
routeplanning 3D-kaarten, stapsgewijze navigatie met stembegeleiding,
rijbaanbegeleiding, waarschuwingen voor snelheidslimieten en
kruispuntweergave met rijbaanaanduiding voor ingewikkelde kruisingen en
kaartupdates.
Heel Europa voorgeladen inclusief lifetime updates (optioneel).

Camera functie
Via de camera input van de interface kan een aftermarket camerasysteem
worden aangesloten op het iDrive systeem. Het camerabeeld zal dan
automatisch op het scherm komen zodra de auto in de achteruitversnelling
wordt gezet.

Intelligent Park Assist System (IPAS)

De interface is tevens in het bezit van Intelligent Park Assist System (IPAS). Met
deze functie zullen de beeldlijnen reageren op de stand van het stuurwiel
(meedraaiende beeldlijnen). De beeldlijnen zijn instelbaar horizontaal en
verticaal zodat de lijnen aan de auto kunnen worden aangepast.

Media
De NIQ is in bezit van diverse inputs voor het aansluiten van media zoals;
- 2x Audio & Video input
- 4x USB 2.0
- 1x SDHC slot (tot 64GB)

Internet
De NIQ is standaard voorzien van een Wiﬁ verbinding waarmee verbonden kan
worden met het internet. Daarnaast is het ook mogelijk om de set te voorzien
van een 3G internet verbinding (via USB – niet inbegrepen).

Het volgende wordt er geleverd:
- NAVPlay Android set
- Kabelset
- Inbouw- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Optioneel
-Sygic Europa met lifetime updates is optioneel
-3G dongle niet inbegrepen

Product speciﬁcaties
Input/Output
A/V input: 2x Audio & Video
A output: 1x Audio output (analogue)
Microfoon: 1x via 3.5mm jack
RGB output: 800*480 of 480*234
CVBS output: Composite NTSC
WiFi: via USB
USB input: 4* USB 2.0 & 1* USB ODG
SDHC input: 1* SDHC slot tot 64GB
Speciﬁcaties:

OS: Android 4.2.2 (Jelly Bean)
CPU: Telechips TCC8930 (1GHz Cortex A9 DualCore)
Display: OEM Display
Internal Memory: DDR3 1GB RAM + 8GB eMMC
External Memory: SDHC Slot Support (up to 64GB)
Touch Type: Resistive Touch
GPS: SiRF
Support 3G: WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA
Resolution: 800*480 of 480*234
Temperature operating: operating 0 C to 60 C
Temperature storage: Storage -20 C to 60 C
Languages: multi-languages

