
mobil LED

in-car infotainment

MED GREEN:ID VARERUMSLYSTouchbetjent navigasjonssystem med full inte-
grasjon på den originale skjerm

Brukervennlig navigasjonssystem med en mengde funks-
joner. Kart over 44 europeiske land samt stemme og tekst 
er selvfølgelig på norsk. 

Det er visning av severdigheter i 3D og gatevisningen er 
med alle tilhørende veiskilter. VST sørger for å navigere 
føreren sikkert og behagelig fram til valgte destinasjon. 
Navigasjonsboksen monteres skjult og den originale radio 
med alle tidligere funksjoner beholdes intakt. 

Navigasjonen styres fra skjermen eller med knappene på Navigasjonen styres fra skjermen eller med knappene på 
rattet. Ønsker man ikke stemmen fra navigasjonens egen 
høyttaler, kan man enkelt velge lyden på bilens stereoanlegg.

Ekstrautstyr
med visning på den originale skjerm

Ryggekamera
VST høykvalitets ryggekamera er ultra-kompakt og 
monteres helt skjult. Optimert vidvinkel (diagonalt) 
og meget god sikt i mørke.

Digital TV underveisDigital TV underveis

VST digital DVB-T mottaker MPEG4  HD med optimale mot-
tagerforhold underveis. Den har autosøk av kanaler, slik man 
kjenner igjen fra RDS på radioen, fastholder din favorittstasjon 
så lenge den har signal fra det digitale bakkenett.

Integrert navigasjon
For Citroen C4 Picasso / Grand Picasso

Trådløs integrert DAB radio
Passer til alle Citroen bilmodeller

Forhandler

Oppgrader bilradioen med 
22 norske digitale kanaler

VST "DAB+yourCar" 3VST "DAB+yourCar" 3rd generasjons modul monteres skjult i bilen. 
Lydstyrken reguleres med knappene på rattet som før. Radio-
modulen oppgraderer bilradioen med over 22 norske digitale 
DAB+kanaler. Opptil 12 favorittkanaler lagres med hurtigvalg 
som velges med RF-fjernkontrollen. Navn på stasjonen vises på 
den originale bilradioens display. Denne siste versjon av 
DAB+yourCar har optimert signalmottak og en unik autosøk-
funksjon som opprettholder en støyfri frekvens til enhver tid. Med 
VST DAB+yourCar v3 er det slutt på skurr og dårlig lyd i bilen.

VST "DAB+yourCar" v3 modul kan ettermonteres til samtlige 
Peugeot-modeller. Den har i tillegg en AUX-inngang for tilkobling 
av iPod, MP3-avspiller eller Bluetooth adapter som gjør det 
mulig å streame musikk fra din smarttelefon eller nettbrett. 

Spør din forhandler for mere info.

Med forbehold om endringer og trykkfeil.

  VST og green:ID er registrerte varemerker


