
Volkswagen

Skoda
Seat

 Golf 6 / EOS / Touran /  Golf 5 /
Scirocco / Passat CC

Beschikbare modellen : 

Octavia / Roomster / Fabia

Alhambra

Integratiekit 8 ''
INE-W928R 

Voor Volkswagen, Skoda & Seat

6.1"

Opteer voor het navigatiesysteem van Alpine met het  
grootste scherm ter wereld (20,3 cm), dit voor een XXL zicht te  

hebben tijdens het navigeren!  

Alpine INE-W928R 8''Standaard 6.1 '' scherm



Het one look XL navigatiesysteem maakt van je in-car entertainment met wereld grootste 8 inch monitor 
een echte belevenis. Het extra grote scherm geeft u het gevoel naar een film te kijken zoals tijdens een 
bioscoopbezoek. Zelfs in de split modus blijft het een echt avontuur.

Groot 
entertainment 

NAVIGATIESTATION MULTIMEDIAINE-W928R 

Zodra u dit scherm heeft geprobeerd,  
kan je niet meer zonder.

ONE LOOK NAVI Feature Setup

Grotere Bedieningsknoppen
Niet alleen het beeldscherm verbeterd, 
maar dankzij de grotere knoppen geraken 
de meest verschillende functies ook 
vereenvoudigd. Gedurende het gebruik 
zul je snel het belang beseffen van het 
gebruik van een 8 ‘ inch scherm.

Beter zicht van de kaarten
Een 8 inch scherm is ideaal voor het 
navigeren (meer details, gemakkelijk 
straatnamen lezen). Dit maakt rijden 
meer relax en draagt zeker bij aan 
de veiligheid.

Een groot scherm geeft   extra dimensie  
Het XXL scherm van 8 inch is 43 %
groter dan de 7” schermen. DVD’s 
en  videos van iPod/Phone en andere 
media krijgen een andere dimensie. 
De bediening is uitermate simpel.

Personalisatie 
• “Mijn favorieten” laat me toe 8 voorkeuzeinstellingen af te beelden  
• Herkenning bluetooth van 2 telefoons en tevens hun persoonlijke 

instellingen (achtergrond, telefoonboek, radiostations & mijn favorieten)
• Personalisatie van audio & video 
• Parametrische equalizer 9 banden, voorgeprogrameerde equalizer 10 

modes

Navigatiesysteem
• Gedeelde afbeelding 50/50 voor contrôle van navigatie en andere 

mediabronnen op het scherm 
• Europese kaartdekking 46 landen & 29 talen guidance 
• Nieuwe software iGo Primo 2, kaarten in 3D, autosnelweg modus, 

vergemakkelijkt de adresinvoer

Veiligheid voor u & uw voertuig
• Handenvrij telefoneren in Bluetooth met koppeling tot 5 telefoons 
• Beveiligingscode
• Rechtstreekse achteruitrijcamera ingang met hulplijnen en de 
 bediening van multi viewcamera’s

Bigger

Dit scherm is 43 % groter dan een 7”. U kan genieten van films en zelfs tijdens dual displaygebruik  
kan u de ideale zichtbaarheid behouden.

Groter is beter! 



Dankzij de installatie kits van Alpine is de integratie van de INE-W928R kinderspel. De kit 
bezit alle benodigde elementen en bevestigingsonderdelen, stuurwielbediening interface, 
antenneadaptor met voedingsaansluiting en dashboardaanpassingskader.

Installatie Oplossingen

Installatiekits voor VW Golf, Scirocco, EOS en andere modellen. Stuurwielbediening interfaces met 
demultiplexing van het CAN signaal. Inclusief antenneadaptor met phantom voeding.
* Ook beschikbaar als KIT-8VWD dewelke bevat een interface dewelke de display van de originele radio overneemt.(MFD) 

Installatiekits voor VW Touran,Tiguan, Seat Alhambra, Skoda Roomster, Fabia, Octavia 2 and andere 
modellen. Stuurwielbediening interface met CAN naar analoge omvorming. Inclusief antenne 
adaptor met phantom voeding.
* Ook beschikbaar als KIT-8VWTD dewelke een interface bevat dewelke de originele display van de radio overneemt. (MFD)

Installatiekits voor INE-W928R 

Installatiekits voor INE-W928R 

KIT-8VW

KIT-8VWT

Om het rijden te vergemakkelijken en veilig te houden, de dual display 
50/50 maakt dat tegelijkertijd  op het ene deel de navigatie werkt 
en op het andere deel een andere mediabron kan bekeken worden.

De verbeterde  Bluetooth laten een snelle  toegang tot het 
telefoonboek toe, met automatische updates, en een snelle 
alfabetische zoekrobot.

De autosnelwegmodus geeft u gedetailleerde info betreffende 
parkeer en rustplaatsen, restaurants, benzinestations, en de 
vermoedelijke aankomst zodat u een betere reisplanning kan maken.

KIT-8VW

KIT-8VW

KIT-8VWT

Volkswagen - Golf 6

Volkswagen - EOS

Volkswagen - Touran



www.alpine-europe.com

Compatibiliteit van de inbouwkits

Dummy

KIT-8VW

KIT-8VW

KIT-8VWT

KIT-8VW

KIT-8VWT

KIT-8VWT

Volkswagen - Golf 5

Volkswagen - Passat CC

Skoda - Roomster / Fabia

Skoda - Octavia

Seat - Alhambra

Volkswagen - Scirocco

Merk Model Bouwjaar Radioconnector Kit Kleur

SEAT Alhambra* 2010 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

SKODA Fabia 2007 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

SKODA Octavia II* 2009 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

SKODA Roomster 2006 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

Volkswagen Caddy* 10/2003 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

Volkswagen CC* 2008 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen EOS 2006 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen Golf* 2003 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen Jetta 2004 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen Passat* 03/2005 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen Polo 2009 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen Scirocco 2008 -> Quadlock KIT-8VW(D) Black

Volkswagen Sharan* 2010 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

Volkswagen Tiguan* 2007 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

Volkswagen Touran 2003 -> Quadlock KIT-8VWT(D) Black

Inhoud kit Installatiebenodigheden, antenneadaptor, stuurwielbedienings interface met CAN naar analoge outputs

*lichte modificaties van het dashboard zijn vereist     (D) = met display voertuig support 


