
MINI:n käyttöjärjestelmään integroitu GoPro-kamera vangitsee
ajoelämykset
Uuden MINI Connected ready -sovelluksen avulla GoPro-kameroita voi ohjata MINI-käyttöjärjestelmän kautta.

GoPro-kameroita voi nyt käyttää MINI:lle ominaiseen tapaan sen oman käyttöjärjestelmän kautta. MINI Connected ready -sovelluksen avulla
videoiden ja kuvien ottaminen GoPro-kamera auton ulko- tai sisäpuolelle kiinnitettynä käy helposti ja turvallisesti. Sovellus on ladattavissa
Applen App storesta veloituksetta kesäkuusta lähtien.

MINI Connected ready tekee MINI:stä ensimmäisen auton, jonka ohjausjärjestelmää voidaan käyttää GoPro-kameroiden ohjaamiseen. Sovellus
vaatii toimiakseen MINI Connected -järjestelmän ja navigaattorin (MINI tai Professional) tai Radio MINI Visual Boostin.

GoPro-kamerasovellus tarjoaa ihanteellisen tavan tallentaa MINI:n ketterä suorituskyky kameralle. GoPro-kamerat onkin suunniteltu valokuvien
ja videokuvan ottamiseen erityisesti näyttävien ja liikkuvien vapaa-ajanaktiviteettien aikana.

Sovelluksen integrointi MINI:n käyttöjärjestelmään tapahtuu Apple iPhone -puhelimen avulla ja tiedonsiirto GoPro-kameraan WLAN-yhteyden
kautta. Siten kameraa on mahdollista ohjata langattomasti. MINI:n ohjausjärjestelmän avulla onnistuu kameran käynnistäminen ja
sammuttaminen sekä muun muassa kuvaustyylin valinta. Videon ja yksittäisten valokuvien lisäksi valittavana ovat eripituiset kuvasarjat. Myös
kuvanlaatua voi säädellä ajotilanteen mukaan.

MINI Connected ready -sovellus on jälleen yksi osoitus MINI:n tieto- ja viihdejärjestelmän rajattomista mahdollisuuksista. MINI kasvattaa
ajamisen turvallisuutta, mukavuutta ja viihdyttävyyttä lisäävien toimintojen kirjoa jatkuvasti.
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BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, ja se tarjoaa myös korkealuokkaisia rahoitus- ja
liikkuvuuspalveluja. BMW Groupin brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto
kattaa yli 140 maata.

BMW Group myi kaikkiaan noin 1.963 miljoonaa autoa ja 115 215 moottoripyörää vuonna 2013. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2013 oli 76,06 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,91 miljardia euroa. Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli noin 110 351 työntekijää.

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen.
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