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Een fraai geluid voor Porsche 
klassiekers.
De radio-ontvangst via FM en AM 

werd aanzienlijk verbeterd en de 

techniek van het apparaat is opti-

maal afgestemd op de af fabriek 

gemonteerde antennes.

Het vermogen van 4 x 45 watt 

zorgt voor een rijk geluid. Boven-

dien kunnen de indertijd af 

fabriek gemonteerde audiosyste-

men met versterker direct of via 

een adapterleiding worden aan-

gesloten. De adapterleiding met 

onderdeelnummer 91164220900 

is verkrijgbaar bij uw Porsche 

Classic Partner en uw Porsche 

dealer.

Houd er wel rekening mee dat 

het uitgangsvermogen van de 

oorspronkelijke versterker lager 

kan zijn dan dat van het radio- 

navigatiesysteem.

Het eerste aanspreekpunt: uw 

Porsche dealer. Zij kunnen het 

Porsche Classic radio-navigatie-

systeem met onderdeelnummer 

91164529000 voor u bestellen.

Op onze homepage 

www.porsche.com/classic 

kunt u meer informatie vinden.



Hiermee komt u met uw klassieke 

Porsche veilig op uw bestemming 

aan. Het geluid van het radio-navi-

gatiesysteem klinkt net zo indruk-

wekkend als dat van uw auto. 

Het apparaat kan perfect in het 

dashboard worden geïntegreerd, 

laat dit bij voorkeur uitvoeren in 

een ge kwa lificeerde werkplaats. 

Twee verschillende soorten knop-

pen, in old- en youngtimerlook, 

worden meegeleverd. 

Intuïtieve bediening. 
De ontwikkelaars hadden een 

intuïtieve bediening eveneens 

hoog op de prioriteitenlijst staan. 

De menustructuur is gebaseerd 

op die van het nieuwste Porsche 

Communication Management 

(PCM) en werd door de techni-

sche hogeschool München uitge-

breid getest op bedieningsgemak. 

Het apparaat kan zowel worden 

bediend via het 3,5 inch grote 

touchscreen als met knoppen en 

toetsen.

Vanbuiten klassiek, vanbinnen 

hightech: het nieuwe radio-naviga-

tiesysteem in klassiek design. Het 

is geschikt voor alle klassiekers 

met een DIN-1-sleuf, van het 911 

F-model tot het 911 model 993 

alsmede voor de vier- en achtcilin-

dermodellen (met uitzondering 

van de Porsche 356). 

Dit nieuwe systeem is ontwikkeld 

door Porsche, in samenwerking 

met een Duitse leverancier. Aan 

de hand van intensieve tests en 

uitgebreide proefritten werden 

niet alleen op alle vlakken verbe-

teringen gerealiseerd, maar zijn 

ook nieuwe functies toegevoegd. 

Klassiek rijplezier in combinatie met digitale techniek:
het nieuwe radio-navigatiesysteem voor klassieke Porsches.

Toonaangevende technologie. 
De moderne navigatietechniek 

maakt de rit naar uw bestemming 

kinderlijk eenvoudig - en heel 

overzichtelijk. Zowel de weergave 

als bediening van het systeem 

zijn optimaal afgestemd op het 

3,5 inch display met hoge resolutie. 

De route kan zowel in 2D, in 3D 

als in pijlweergave worden 

getoond. De geïntegreerde 

TMC-filemelder voorkomt onaan-

gename verrassingen.  

Ook in uw klassieke Porsche kunt 

u gebruikmaken van de heden-

daagse digitale mogelijkheden. 

Aansluitingen voor iPhone®, iPod®, 

USB en AUX zijn vanzelfsprekend 

aanwezig en externe muziekdra-

gers kunnen ook via het display 

worden bediend. Met behulp van 

Bluetooth® – met een interne en 

een externe microfoon – kan in 

de auto worden getelefoneerd. 

Zo zorgt het Porsche Classic 

radio-navigatiesysteem in een 

klassieker met een analoog verle-

den voor een digitale toekomst 

met een indrukwekkend geluid. 

Aansluiting voor iPhone®, iPod®, 
USB en AUX

Twee knoppendesigns 
in old- en youngtimerlook

Bediening zowel via het 3,5 inch grote touchscreen als via knoppen en toetsen

Perfecte integratie in het dashboard


