СПЕЦИФІКАЦІЯ
Apple CarPlay™

Android Auto™

Модель
смартфона

iPhone 5
або вище

Сумісний
з Android

Операційна
система

iOS 7.1 або вище

Android 5.0
Lollipop або вище

Програмне
забезпечення

Інтегроване
з iOS 7.1

Android Auto

Функціональність

Визначається
підключеним
iPhone

Визначається
підключеним
телефоном
з Android

Підключення

Кабель

Кабель +
Bluetooth

Модель Mazda

Усі моделі з MZD connect

ОПЦІЇ КЕРУВАННЯ
Apple CarPlay™

Android Auto™

Голосове

9

9

Джойстик

9

9

Кнопки на кермі

9

9

На екрані

9

—

(тільки на стоянці)

Apple, iPad, iPhone, iPod і iPod touch є товарними знаками Apple Inc.,
зареєстрованими в США та інших країнах.
Apple CarPlay є торговою маркою компанії Apple Inc.
Android і Android Auto є товарними знаками компанії Google LLC.

ПОВНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

НА ЗВ’ЯЗКУ
БУДЬ-ДЕ ТА БУДЬ-КОЛИ
Система MZD Connect — концепція мобільної комунікації
компанії Mazda, яка розширює можливості існуючих
функцій, доступних в автомобілях Mazda.
Пропонуємо вам новий рівень комфортного зв’язку:
довгоочікувані додатки Apple CarPlay та Android Auto
відтепер доступні як аксесуар в офіційній дилерській
мережі Мazda.

ІДЕАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ

КЕРУВАННЯ ОДНИМ ДОТИКОМ

Щойно ваш смартфон буде підключено, ви зможете
насолоджуватися улюбленими програмами та додатками.

Людиноорієнтований дизайн — це ключ до повної
та інтуїтивної комунікації між вами та вашим
автомобілем Mazda. Так само, як і спілкування у режимі
реального часу під час поїздок. Така комунікація
стала можливою завдяки покращенню інтерфейсу
«людина-машина» (HMI) та системи MZD CONNECT.

APPLE CARPLAY™
Для користувачів iPhone інтерфейс додатка буде досить
звичним та зручним.

Тепер ви можете користуватися Apple CarPlay
або Android Auto, під’єднавши свій мобільний
пристрій через мультимедійну систему MZD Connect*,
та залишатись на зв’язку будь-де та будь-коли.

HMI Commander Mazda дозволяє інтуїтивно працювати
з MZD Connect за допомогою мультифункціонального
джойстика. Тепер цю функцію можна використовувати
для керування Apple CarPlay та Android Auto. Ви можете
залишатися на зв’язку зі світом і одночасно насолоджуватися керуванням автомобілем.

* Додатки підтримують знайомий і зручний інтерфейс та
функціональні можливості на моніторі системи MZD Connect,
щоб забезпечити легкий доступ до Apple CarPlay, Android Auto
та водночас не відволікати водія від керування автомобілем.
Apple CarPlay

Apple CarPlay — це набагато безпечніший спосіб використання вашого iPhone під час керування автомобілем.
Легко та швидко отримайте доступ до Apple Music, мап,
повідомлень та здійсніть телефонні дзвінки за допомогою
Siri або через HMI Commander і сенсорний екран.

HMI Commander

Інтерфейс Android Auto досить простий у використанні
та має зручне і послідовне налаштування.

Голосове керування легко активується за допомогою
кнопки на кермі, а розташовані поруч інші елементи
керування дозволяють відповісти/відхилити
телефонний дзвінок або передивлятися файли/списки
відтворення під час прослуховування музики.

MZD Connect передбачає наступне:
• Встановлення нового програмного забезпечення
• Встановлення нового USB роз’єму та комплекту кабелів

Android Auto

Управління на кермі

* Офіційний дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні, ДП «АВТО
Інтернешнл», не несе відповідальності за доступність та коректну
роботу додатків Apple CarPlay або Android Auto. На відповідних
веб-сайтах Apple та Android Auto ви маєте змогу перевірити список
додатків, що підтримуються, та доступність для обраної вами країни.

Android Auto забезпечує легкий та зручний доступ
до улюблених програм, плеєра, месенджера, Google
Maps, Google Play Music, a Google Assistant дасть змогу
надсилати та отримувати повідомлення, здійснювати
дзвінки та планувати свій день, поки ви за кермом.

Досягайте поставлених цілей та налаштовуйте
параметри зв’язку й навігації автомобіля із
задоволенням, не відволікаючись від керування.
Це саме те, що в Mazda називають Jinba-Ittai –
нерозривний зв’язок водія з автомобілем.

ANDROID AUTO™
MZD Connect

Філософія Mazda зосереджена на ідеї задоволення від
керування, яке забезпечується, коли водій та пасажири
відчувають себе максимально комфортно. Дотримуючись
цього принципу, компанія Mazda розробила мультимедійну
систему MZD Connect. Завдяки функціям керування
за допомогою сенсорного екрана під час зупинки або
за допомогою джойстика НМІ під час руху, MZD Connect
дозволяє інтуїтивно та безпечно використовувати
додатково підключені пристрої.

