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BMW zapowiada w nowym BMW iX funkcję BMW
Digital Key Plus z technologią ultraszerokopasmową.
BMW Digital Key Plus oferuje klientom wygodny
i bezpieczny system dostępu bez kluczyka.
Monachium. Jako jeden z pionierów stosowania smartfona jako cyfrowego
kluczyka samochodowego, BMW kontynuuje prace nad rozwojem i dystrybucją
BMW Digital Key z funkcjami dostępnymi już dziś dla użytkowników iPhone’ów.
Producent samochodów premium opracowuje teraz wygodny i bezpieczny
sposób odblokowania i uruchomienia samochodu bez konieczności wyjmowania
iPhone’a ze spodni lub torebki. Nadchodzący etap rozbudowy usługi opiera się
na technologii ultraszerokopasmowej (UWB), która jest zintegrowana na chipie
U1 iPhone’a. Funkcja BMW Digital Key Plus zostanie wprowadzona w całkowicie
elektrycznym BMW iX.
Technologia ultraszerokopasmowa zwiększająca komfort
i bezpieczeństwo.
Dodatkowe funkcje zawarte teraz w BMW Digital Key Plus są możliwe dzięki
technologii ultraszerokopasmowej. Jest to cyfrowa technologia radiowa bliskiego
zasięgu o dużej przepustowości charakteryzująca się wyjątkowo precyzyjną
lokalizacją przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa. Precyzja
UWB uniemożliwia również ataki przekaźnikowe, które blokują lub przechwytują
sygnał radiowy. Apple i BMW ściśle współpracowały z Car Connectivity
Consortium (CCC) w celu uzgodnienia specyfikacji kluczyka cyfrowego 3.0
w technologii UWB będącej światowym standardem dla przemysłu
motoryzacyjnego.
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Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym
z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także
dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group
obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje
międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy
motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł
7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień
poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania
i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady
ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw,
promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę
zasobów naturalnych.
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska
YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska
Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

