Mercedes-Benz navigatie
(6 CDs) 2008/2009, voor Audio 50 APS (NTG 2)

Europa
Versie 10.0 · B6 782 3894

Belangrijkste kenmerken product
• 29 landen op 6 cd‘s
• Zeer uitgebreid aantal huisnummers in vele steden in Europa
• Dynamische routebegeleiding* voor het omzeilen van verkeersopstoppingen en files, beschikbaar voor autosnelwegen in: Oostenrijk, België,
Denemarken, Frankrijk (Setra), Duitsland, Groot-Brittannië (ITIS), Italië,
Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland.
• Meer dan 601.000 steden en dorpen in Europa kunnen direct als speciale
bestemming worden geselecteerd.
• In totaal circa 960.000 speciale bestemmingen in 40 categorieën (bijv.
luchthavens, tankstations)
• In totaal circa 6.574.000 kilometer aan wegen
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (B6 782 3742)
• Geactualiseerde navigatiegegevens en -software
• Circa 183.000 extra speciale bestemmingen
• Meer dan 132.000 extra stadscentra
• Circa 414.000 extra kilometers aan wegen
• Geactualiseerde RDS/TMC-tabellen voor dynamische routebegeleiding
voor: Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, België, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland.
• Dekkings-highlights: Voor het eerst met wegeninformatie voor Kroatië.
Volledige dekking van het gedetailleerde wegennetwerk in Ierland.
• Toename gedetailleerd wegennetwerk: Kroatië (+32 %), Tsjechië (+36 %),
Griekenland (+6 %), Hongarije (+11 %), Ierland (+59 %), Italië (+10 %), Polen
(+ 7 %), Portugal (+17 %), Slowakije (+22 %), Slovenië (+13 %), Spanje (+14 %)
• Toename netwerk verbindingswegen: Kroatië (+100 %)
• Toename aantal huisnummers: Kroatië (+31 %), Tsjechië (+1 %), Frankrijk
(+15 %), Hongarije (+4 %), Ierland (+42 %), Polen (+7 %), Portugal (+13 %),
Spanje (+4 %)
* De beschikbaarheid van de dynamische navigatie is afhankelijk van de overdracht van de RDS/TMCinformatie.

Overzichtskaart van dekking

Geschikt voor
Dit product is compatibel met het navigatiesysteem Mercedes-Benz
Audio 50 APS (NTG2):
AUDIO 50 APS
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
CLC-Klasse
CLK-Klasse
GL-Klasse
M-Klasse
R-Klasse
Sprinter
Vito/Viano

(>09/04, <07/08)
(<07/08)
(>04/04, <04/07)
(<10/08)
(>06/04)
(<07/08)
(>07/05, <07/08)
(<07/08)
(>01/06)
(>04/06)

Menuteksten en reisadviezen
De volgende talen zijn beschikbaar*: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks.
*D
 e meertalige menu- en verkeersbegeleiding is afhankelijk van de systeemsoftware, die deel
uitmaakt van dit product.

