
Accessories Catalogue
Stacja nawigacyjno-multimedialna MGN



MULTIMEDIA I NAWIGACJA
Stacja nawigacyjno-multimedialna MGN
(Multifunction GPS Navigation)
 

System Apple CarPlay:
Pozwala na korzystanie z iPhone'a w bezpieczny sposób
w czasie jazdy dzięki wyświetlaniu i obsłudze najważniejszych
aplikacji i funkcji smartfona na ekranie stacji multimedialnej.
•  Nawigacja za pomocą Apple Maps umożliwia
 znajdowanie ulubionych miejsc i pobieranie aktualnych
 informacji bezpośrednio z internetu.
• Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych
 oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości.
• Dostęp do muzyki zapisanej w iPhone lub z aplikacji
 muzycznych obsługiwanych przez Apple CarPlay.
• Należy używać wyłącznie aplikacji, które są bezpieczne
 w obsłudze podczas jazdy.
• Wszystkie powyższe funkcje mogą być bezpiecznie
 obsługiwane przy pomocy asystenta głosowego Siri.

ELASTYCZNOŚĆ
•  Można korzystać zarówno
 z nawigacji TomTom
 zainstalowanej w stacji
 multimedialnej lub z nawigacji
 w smartfonie.
 Wybór należy do użytkownika!
•  Kilka sposobów odtwarzania
 muzyki: z płyty CD, poprzez
 USB, Bluetooth® lub ze smartfona.

POŁĄCZENIA
•  System Android AutoTM

 (jeśli dostępny).
• System Apple CarPlay
 (jeśli dostępny).
• Możliwe sterowanie
 w kierownicy
 (jeśli dostępne).
• Profile systemu Bluetooth®:
 HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP.

Nowy system nawigacji z technologią Smartphone Link.
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ

iPhone, Siri oraz Apple CarPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach
 

USB

POŁĄCZENIA
•  System Android AutoTM

 (jeśli dostępny).
• System Apple CarPlay
 (jeśli dostępny).
• Możliwe sterowanie
 w kierownicy
 (jeśli dostępne).
• Profile systemu Bluetooth®:
 HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP.
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SYSTEM ANDROID AUTO:
Umożliwia bezpieczne korzystanie z funkcji smartfona
podczas jazdy. Na wyświetlaczu stacji multimedialnej można
obsługiwać najważniejsze funkcje i aplikacje smartfona.
•  Nawigacja Google MapsTM z bieżącymi wskazówkami
 i aktualizacjami.
• Łatwa obsługa połączeń i wiadomości.
• Odtwarzanie muzyki z aplikacji smartfona lub z internetu.
• Umożliwia używanie tylko aplikacji pozwalających
 na bezpieczną jazdę.
• Dostęp do GoogleTM przy pomocy funkcji głosowych.

Google, Android Auto i Google Maps są znakami towarowymi firmy Google Inc. * Oprócz Turcji i zamorskich terytoriów Francji.

MEDIA
•  Odtwarza pliki MP3/OGG/

WMA przez USB.
•  Zintegrowany Bluetooth®.
•  Zintegrowany odtwarzacz 

CD/DVD. 
• Obsługa iPod/iPhone.
•  DAB+ (jeśli dostępny).

NAWIGACJA
•    Nawigacja TomTom na 

karcie SD - wyposażenie 
standardowe z pełnym 
pokryciem Europy*.

TELEFON
• Możliwość parowania
 telefonów różnych
 producentów dzięki
 systemowi Bluetooth®.

 
WYŚWIETLACZ I WYGLĄD
• Wyświetlacz 6,5“
 WVGA TFT LCD.
• Ekran dotykowy
 800 x 480 pikseli typu
 Single Touch.

Bluetooth® to znak towarowy Bluetooth SIG Inc.
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