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Garmin varustaa Volkswagenin up! -mallit kannettavalla infotainment-
tietojärjestelmällä

Volkswagen up! -autoihin räätälöity tieto- ja viihdejärjestelmä ”maps + more” tarjoaa uusimman infotainment-tekniikan ja reaaliaikaiset
live-palvelut.

Satelliittinavigointiyhtiö Garmin kertoi tänään tuovansa Volkswagen up! -autoihin uuden maps + more -infotainment-tietojärjestelmän. Kannettava laite
sisältää navigoinnin, mediasoittimen, ajoneuvotiedot sekä Bluetooth handsfree -ominaisuuden. Maps + moressa on viiden tuuman kosketusnäyttö. Laite on
saatavilla tehdasasennettuna[1] ja autoon täysin integroituna.

”Maps + more live tarjoaa ajoneuvoon täysin integroidun infotainment-järjestelmän kannettavan laitteen muodossa. Se on helppo yhdistää sekä päivittää ja
tuo siten ajan tasalla olevaa lisäarvoa autoilijalle”, sanoo Garmin-tuotepäällikkö Lasse Leinonen. ”Garminilla ollaan innoissaan tästä innovatiivisesta
hankkeesta Volkswagenin kanssa ja iloisia, että päästään tarjoamaan johtavaa infotainment-teknologiaa Volkswagen up! -autoilijoille.”

Navigointi ja reaaliaikaiset tiedot ohjaavat sujuvasti perille

Maps + more live sisältää kattavat navigointitoiminnot puhutuilla käännös käännökseltä -ohjeilla. Intuitiivinen, graafisesti tarkka karttakäyttöliittymä tarjoaa
selkeän opastuksen. Muita toimintoja ovat kaista-avustin, nopeusrajoitusvaroitukset, reittiseuranta sekä pysäköinti- ja TMC-liikennetiedot. Laite on
ohjattavissa äänikomennoin, irrottamatta käsiä ohjauspyörästä ja katsetta tiestä.

Uusi maps + more sisältää myös live-palvelut, kuten reaaliaikaiset sää- ja liikennetiedot, paikallisen Yelp-hakutoiminnon sekä varoitukset valvontakameroista.
Ajantasaiset live-palvelut[2] tuodaan laitteeseen älypuhelimen datayhteyden kautta ja liittämällä laite puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

Irrotettavuutensa vuoksi kartat on helpompi päivittää kuin perinteisiin kojelautaan asennettuihin navigointijärjestelmiin. Tuoreimmat kartat päivitetään
liittämällä laite tietokoneeseen. Elinikäiset[3] karttapäivitykset on saatavilla 99 euron kertamaksulla (19,95 € ensimmäisen 30 päivän aikana).

Musiikki radiosta, SD-kortilta tai puhelimelta

Maps + more live -laitteella käyttäjä voi hallita radiota viiden tuuman kosketusnäytöltä. Laitteessa on MP3-soitin ja SD-muistikorttipaikka musiikin
siirtämiseksi. Bluetooth-yhteyden kautta voi myös kuunnella älypuhelimella olevaa musiikkia auton kaiuttimista. Aina laiteen antaessa kääntymisohjeita,
musiikki häivytetään automaattisesti. Bluetooth handsfree -toiminto mahdollistaa myös turvalliset puhelut koskematta tai katsomatta puhelimeen.

Maps + more neuvoo ajamaan ekologisesti

Maps + more live saa auton järjestelmästä tiedot polttoaineen keskikulutuksesta, ajoajasta, moottorin käyntinopeudesta ja ulkolämpötilasta. Järjestelmä
varoittaa myös, jos polttoaine on vähissä, jolloin kuljettaja voi navigoida lähimmälle huoltoasemalle. Think Blue. Trainer -sovellus analysoi ajokäyttäytymistä
ja neuvoo polttoainetta säästävään ajotyyliin.

Laitteen pysäköintiavustaja helpottaa pysäköintiä äänimerkein ja kuvallisin ohjein auton antureiden avulla. Ovivaroitin kertoo kuljettajalle, jos auton ovet eivät
ole täysin suljetut.

Maps + more on nyt tilattavissa uusiin Volkswagen up! -autoihin. Alustava autoverollinen hinta alkaen 400,29 euroa[4].

Garminilla on pitkäaikainen kokemus käyttöliittymä- ja laitesuunnittelussa auto-, ilmailu- ja meriteollisuudelle. Osaamista hyödyntäen Garmin kehittää
innovatiivisia navigointi-, telematiikka- ja tietoviihdejärjestelmiä autoteollisuudelle.



*****
[1] Lisävarusteena.
[2] Garminin live-palvelut ovat maksuttomia ensimmäiset neljä viikkoa, jonka jälkeen ne voi hankkia 29,95 euron kertamaksulla. Saatavuudessa on rajoituksia, eivätkä palvelut ole saatavilla
kaikilla alueilla. Edellyttää tilauksen. Matkapuhelinoperaattori antaa lisätietoja datayhteyksistä ja roaming-hinnoista. Lisätietoja:
http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm.
[3] Oikeuttaa karttapäivityksiin aina ja jos päivityksiä on saatavilla Garminilta yhden yhteensopivan Garmin-tuotteen käyttöiän aikana tai niin kauan kuin Garmin saa karttatietoja
kolmannen osapuolen toimittajalta. Lisätietoja ”käyttöiästä” ja muista ehdoista: www.garmin.com/numapslifetime.
[4] Hinta määräytyy verotuksessa auton CO2 -päästöjen mukaisesti.
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Garmin lyhyesti
Garmin on maailman johtava satelliittinavigointilaitteiden valmistaja. Konserni on vuodesta 1989 lähtien suunnitellut, valmistanut, markkinoinut ja myynyt navigointi-, viestintä- ja
informaatiolaitteita ja -sovelluksia – joista useimmat on varustettu GPS-teknologialla. Garmin-tuotteita käytetään autoilu-, ulkoilu-, veneily-, ilmailu-, mobiili-, OEM- ja langattomissa
sovelluksissa. Garmin Ltd. -yhtiö on rekisteröity Sveitsiin ja sen suurimmat tytäryhtiöt sijaitsevat Yhdysvalloissa, Taiwanissa ja Isossa-Britanniassa. Lisätietoa www.garmin.com/newsroom
ja Garmin Suomi Oy. Garmin ja nüvi ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Real Directions ja Real Voice ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit,
tuotenimet, yhtiön nimet, tavaramerkit ja palvelunimet ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.


