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 Ovládací tlačítka na volantu 

 Alpine systém je propojen s ovládacími tlačítky na volantu. To znamená , ž e 

př echodem na systé m Alpine se nepř ipraví te o pohodlné ovládání funkcí, jakými 

jsou hlasitost, telefon, rychlý  posun nahrávky dopř edu/dozadu a řady dalš í ch.  

 Informační displej řidiče 

 Systé m Alpine komunikuje i s malým displejem na př í strojové m panelu. Ná zvy 

rozhlasový ch stanic, skladeb a informace o interpretovi, jmé na volají cí ch, 

navigač ní  š ipky a další informace uvidíte i na něm. 

 Displej klimatizace 

 X902D-OC3 & i902D-OC3 vám poskytnou vizuální zpětnou vazbu pro zvolenou 

teplotu řidiče a spolujezdce, stav klimatizace, úroveň vyhřívání sedadla, zvolené 

vzduchové ventilátory a další. Při změně kteréhokoliv nastavení se na několik 

sekund zobrazí tato obrazovka a poskytne tak řidiči zpětnou vazbu. 

 Zadní kamera a parkovací senzory 

 Pokud je váš vůz vybaven originálními parkovacími senzory a kamerou, která 

snímá situaci za vozem, nemusíte mít strach, že byste při přechodu na Alpine 

systém tyto funkce ztratili. Systém parkovacích senzorů je propojen s obrazovkou 

Alpine, která při parkování zobrazí naváděcí schéma a poskytne zvukovou 

výstrahu blížícího se střetu s překážkou, kdy automaticky ztlumí zvuk hudby. 

Kompatibilní se zvukovým systémem Canton (vyžaduje APF-H100DY)

Systémy Alpine jsou plně kompatibilní s elektronickým systémem vozu Škoda Octavia a umí 

zobrazit všechna nastavení vozu, která tak můžete kompletně ovládat.

 Dokonalá integrace s vaším vozem Škoda Octavia 3 
 Alpine představuje druhou generaci informačně-zábavných systémů Alpine Style, které jsou speciálně navrženy pro vozy Škoda Octavia 3 (kód 

modelu 5E, 2012 a novější). Tyto systémy majiteli vozu zajišťují nejmodernější kompatibilitu médií, nejpokrokovější navigační technologii a vysokou 

kvalitu reprodukovaného zvuku Alpine. Všechny komponenty systému jsou navrženy tak, aby skvěle ladily s interiérovým designem a plně se 

integrovaly s elektronickými systémy vozu. 



 Připojte svůj chytrý telefon. 

 Systém Alpine je plně kompatibilní s nejnovějšími verzemi chytrých telefonů, 

jako např. iPhone 7 / 7 Plus a Samsung Galaxy S7 Edge. Jaké jsou vý hody? 

Můžete přehrávat digitální obsah uložený ve vašem telefonu, jako např. hudební 

soubory nebo videa, mít přístup ke kontaktům vašeho telefonu nebo jen nabíjet 

váš mobilní telefon. 

 Zabudovaná technologie Bluetooth® 

 Zabudovaný modul Bluetooth® umožňuje bezdrátové př ipojení vašeho mobilní ho 

telefonu, abyste mohli volat hands-free (dokonce 2 telefonů současně). 

 Neuvěřitelně snadno se ovládá díky chytře navrženému uživatelskému 

rozhraní. Funkce Bluetooth® také umožňuje audio streaming z telefonu: Oba 

systé my Alpine bezdrá tově  přehrávají jak uložené nahrávky, tak i internetové  

rá dio.  

 Dokonale vyladěný zvuk 

 Systémy Alpine nabízejí možnost rozšířeného nastavení zvuku, abyste mohli 

maximálně využít schopností vašeho audiosystému Octavia nebo si nastavit 

zvuk podle vašeho vlastního vkusu. Zvukoví profesionálové Alpine vyladili 

nastavení zvuku za vás, takže máte dokonalá nastavení pro každý žánr 

k dispozici ihned. 

 Digitální vysílání DAB/DAB+ 

 Zabudovaný DAB/DAB+/DMB tuner používá nejmodernější digitální 

technologii rozhlasového příjmu, s vynikající kvalitou ničím nerušeného zvuku. 

DAB není jen vylepšené FM rádio. Disponuje i mnohem širší nabídkou 

rozhlasový ch stanic. 

Volitelný přehrávač DVD DVE-5300

Systém Alpine vám umožní přehrávat videa na 9" displeji z mnoha různých zdrojů, jako jsou 

např. DVD z volitelné optické mechaniky, USB disky, chytré telefony s výstupy HDMI nebo 

přenosná video zařízení.

 Váš osobní media expert 
 Nejmodernější informačně-zábavný systém pro váš vůz Škoda Octavia 3: Užívejte si tu nejkvalitnější reprodukci zvuku, dokonalou kvalitu obrazu 

a nejmodernější digitální kompatibilitu médií na 9" displeji s vysokým rozlišením. X902D-OC3 a i902D-OC3 jsou pro snadný přístup připojeny 

k originálním portům USB a AUX ve střední části konzole. V zájmu bezpeč nosti nelze videa za jízdy přehrávat.  
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 Mapy 3D 

 Zobrazte mapy ve 3D s detailním vyobrazením budov a orientačních bodů. 

Tato vlastnost vám usnadní orientaci ve velkých městech. Nemalou pomocí 

je i zobrazování rychlostních limitů a upozornění na měření rychlosti (není 

dostupné pro všechny země EU). 

 Vedení ulicemi 

 Navigace jízdy v jízdních pruzích sděluje řidiči, do kterého pruhu by se 

měl nejlépe zařadit. Toto řidiči obzvláště ocení ve velkých městech nebo 

na složitějších mimoúrovňových křižovatkách.  

 Důležité vlastnosti navigace 

  Rozsáhlá databáze map zahrnující 51 evropských států, 29 různých GUI a 
volitelná hlasová navigace 

  Aktualizaci mapy lze kdykoliv zakoupit online na stránkách 
alpine.naviextras.com 

  Aktualizace lze pořizovat podle státu a podle regionu. Tím se šetří náklady, 
které se tak omezí pouze na aktualizaci nezbytně nutné části. 

  Vyhledávání adresy podle poštovního směrovacího čísla (včetně 7-místních 
směrovacích čísel UK) 

  Chytré trasy: Databáze systému ukládá historii dopravních modelů a používá je 
k nastavení nejlepších tras v závislosti na denní době a dni v týdnu. 

 Navigace trasy TMC 

 Díky službě TMC budete trvale informováni o aktuální dopravní situaci, 

což oceníte i před samotnou jízdou. Zmenšete mapu, abyste si mohli celou 

trasu prohlédnout a zkontrolovat silniční podmínky. Na displeji se budou 

zobrazovat dopravní nehody, dopravní zácpy a další dopravní problémy, zároveň 

s výstražnou ikonou na mapě. Silnice s pomalým nebo stojícím provozem se 

budou zobrazovat v jiných barvách. 

Na 9" dotykové obrazovce zadejte cílovou adresu a ovládejte všechna nastavení navigace. 

Nepřetržitá navigace na informačním displeji

 Navigace. V dokonalejším provedení. 
 Integrovaný prémiový navigační systém X902D-OC3 je perfektní pomocník s mnoha dalšími užitečnými funkcemi, jejichž úkolem 

je usnadnit vám vaši jízdu. To znamená, že do cíle dorazíte svěží a odpočatí. Systém Alpine Style má poslední generaci navigace 

iGo Primo nextgen, která je kompatibilní s GPS a Glonass, aby zajistila nejvyšší přesnost. Předem nainstalované navigační mapy 

TomTom poskytují aktualizaci zdarma po dobu tří let. 
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 Bezplatná aktualizace map 
 První 3 roky po prvním zafi xování GPS navigačního 
systému si můžete zdarma stáhnout nové navigační mapy 
na internetových stránkách www.alpine.naviextras.com. 
Po uplynutí této doby lze aktualizace map zakoupit po 
jednotlivých státech nebo jako celý balíček dle vaší potřeby. 
 www.alpine.naviextras.com 



 Android Auto 
 Android Auto byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost. Má  jednoduché , intuitivní rozhraní , ovládá se tlačítky na volantu 

a obsahuje nové hlasové příkazy, aby co nejméně rozptyloval vaš i pozornost při ř í zení  vozu. Android Auto vám automaticky 

přináší užitečné informace a třídí je do jednoduchých karet, které se objevují, kdy je potřeba. Stejně jako Apple CarPlay i Android 

Auto má přístup k navigační anténě X902D-OC3 a i902D-OC3 pro zajištění vyšší přesnosti při používání navigačních aplikací.

 

 Apple CarPlay 
 Pokrokové systémy Alpine Style, navržené pro vozy Škoda Octavia 3 se systémem Apple CarPlay, vám nabízejí elegantní způsob 

využití vašeho iPhone na cestách. Již samotný systém Apple CarPlay uživatelům iPhone značně usnadňuje ovládání funkcí, jako 

je volání, používání map, poslech hudby nebo zobrazování zpráv a to jedním slovem nebo jedním dotykem. Za jízdy tak mů ž ete 

využ í vat služ bu Spotify, poslouchat internetové rádio nebo podcasty. 



 i902D-OC3 
 Prémiový multimediální systém 

 Navržený pro vozy Škoda Octavia 3 (modely 5E 2012 a novější). 

Umožnění navigace přes Apple CarPlay nebo Android Auto. 

 i902D-OC3 
 Prémiový multimediální systém 

 Navržený pro vozy Škoda Octavia 3 (modely 5E 2012 a novější). 

Umožnění navigace přes Apple CarPlay nebo Android Auto. 

 Doporučené příslušenství 
 DVE-5300  Externí DVD přehrávač 

 KAE-F2GT5  Adaptér antény GPS 

 KAE-F2S  Adaptér antény DAB 

 KAE-DAB1G7  Rozdělovač radiového signálu DAB 

 KWE-901G7MIC  Prodlužovací kabel mikrofonu 

 KCX-630HD  Volič HDMI 

 KTX-PRE1  Propojovací kabely 

 KIT-R1AU  Instalační sada pro kameru 

 APF-H100DY  Rozhraní pro zvukový systém Canton 

CZOC17Vytištěno v Belgii

www.alpine-europe.com

Udržujte si přehled o novinkách Alpine a nejnovějších produktech na Facebooku a YouTube.
www.youtube.com/AlpineEurope

 9"

 X902D-OC3 
 Prémiový navigační systém 

 Navržený pro vozy Škoda Octavia 3 (modely 5E 2012 a novější). 

Umožňuje navigaci přes vestavěný iGo Primo nextgen, Apple 

CarPlay nebo Android Auto. 
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ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 München, Německo
Tel: +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax: +49 / (0) 89-32 42 64-241

ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki, Fukushima Pref. 970-1192, Japonsko
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