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Parteneriat pentru sunetul viitorului: Hans Zimmer este
compozitor şi custode oficial pentru BMW IconicSounds
Electric
Parteneriatul pentru anii următori a fost anunţat la Santa Monica.
Primul sunet dezvoltat va fi folosit în automobilele de serie în 2020.
Bucureşti/Santa Monica/München. În iunie 2019, la #NEXT Gen de la
München, Hans Zimmer şi designerul BMW de sunet Renzo Vitale au prezentat
sunetul electric dezvoltat în comun pentru BMW Vision M NEXT. La Santa Monica,
Hans Zimmer a anunţat acum oficial parteneriatul său cu BMW Group pentru
dezvoltarea suplimentară a BMW IconicSounds Electric. Hans Zimmer: "Avem şansa
unică de a transforma condusul electric al unui BMW într-o experienţă magnifică, cu
un sunet remarcabil. Aştept cu încredere provocarea creării sunetului pentru
viitoarele modele BMW electrice. Dezvoltarea împreună cu Renzo Vitale a sunetelor
pentru BMW Vision M NEXT a fost o experienţă nouă pentru mine, una plină de
inspiraţie."
Sunetul dezvoltat în comun intră în producţia de serie a automobilelor încă
din 2020
Înainte de Salonul Auto de la Los Angeles, Hans Zimmer şi designerul BMW de
sunet Renzo Vitale au oferit, la studioul lui Hans Zimmer din Santa Monica, informaţii
exclusive despre precedenta lor colaborare. Exact în acest studio, unde Hans Zimmer
compune de obicei faimoasele sale coloane sonore pentru filmele de la Hollywood,
cei doi au dezvoltat în comun sunetul electric al BMW Vision M NEXT. Mai mult,
Zimmer şi Vitale au dezvăluit cea mai recentă creaţie comună a lor: sunetul care
semnalizează că automobilele electrice şi plug-in hybrid ale mărcii BMW este pregătit
pentru a fi folosit în noile automobilele ale mărcii. Sunetul va intra în producţia de
serie a maşinilor încă din 2020. Renzo Vitale: "Designul sonor ne oferă oportunitatea
de a evoca emoţii pozitive în automobilele noastre. Acest nou sunet de start
declanşează o anticipare plină de bucurie a condusului electric, când clientul intră în
automobil şi apasă butonul Start/Stop."
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BMW IconicSounds Electric
Liniştea este menţionată deseori ca un atribut şi un avantaj major al experienţei de
condus electric. Cu toate acestea, pe măsură ce autonomia modelelor electrificate
creşte, pentru conducător apare un decalaj în latura emoţională a experienţei de
condus. Sub numele de brand "BMW IconicSounds Electric", o ofertă sonoră
vizionară va fi creată pentru viitoarele automobile electrificate de la BMW. Stefan
Ponikva, vicepreşedinte BMW pentru experienţă de brand: "De-a lungul anilor,
sunetul automobilelor noastre a entuziasmat şi a însoţit milioane de oameni. Suntem
foarte încântaţi de şansa excepţională de a crea sunetele mobilităţii electrice a BMW
împreună cu Hans Zimmer. Prin aceasta, putem încărca emoţiile viitoare ale clienţilor
noştri şi să redefinim plăcerea de a conduce."
În calitate de compozitor şi custode al BMW IconicSounds Electric, Hans Zimmer va
contribui prin competenţa sa la diferite proiecte globale de creaţie sonoră pentru
automobilele BMW electrificate. Varietatea proiectelor poate include sunete pentru
vision vehicles şi concepte auto, automobile de serie, compoziţii de semne sonore,
dar şi crearea de sunete pentru evenimente de comunicare, cu accent pe caracterul
emoţional-acustic al mobilităţii electrice.
De aproape 10 ani, BMW Group a dezvoltat sunetul pentru mobilitatea
electrică
În 2009, prin introducerea flotei de test MINI E, inginerii acustici de la BMW Group
lucrau deja la sunetul generat artificial, care a fost menit să contribuie la mai buna
perceptibilitate a automobilelor cu tren de rulare aproape silenţios. Prin urmare, de la
lansarea BMW i3, clienţii au putut să aleagă protecţia acustică pentru pietoni ca
dotare opţională.
Sunetul protecţiei acustice pentru pietoni a fost dezvoltat suplimentar de atunci în
conformitate cu noile cerinţe legislative şi acum este lansat treptat ca echipare
standard pentru toate automobilele plug-in hybrid şi electrice de la BMW (cerinţele
pentru protecţia acustică a pietonilor şi timpul de funcţionare variază la nivel mondial).
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Obiectivul dezvoltării a fost îndeplinirea funcţiei importante de avertizare fără a
deranja pietonii. În acelaşi timp, clientul ar trebui să continue să se bucure de un nivel
ridicat de confort acustic în automobil.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
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Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

