MINI
CORPORATE COMMUNICATIONS
Comunicat de presă
22 martie 2021

NOU SISTEM DE OPERARE ŞI SERVICII
DIGITALE SUPLIMENTARE PENTRU MINI HATCH
3 UŞI, MINI HATCH 5 UŞI ŞI MINI CABRIOLET
Instrument central cu afişaj tactil de 8,8 ţoli (22,35 cm) disponibil standard,
widgeturi Live configurabile individual, moduri "Lounge" şi "Sport" pentru
afişajul central şi multifuncţional de instrumente, integrare Apple Carplay wirless,
aplicaţie MINI cu funcţii extinse: cu noua ediţie a modelelor din segmentul
premium al clasei mici, conectivitatea şi plăcerea de a conduce reprezintă
combinaţia perfectă pentru sentimentul MINI tipic.

Bucureşti/München. Reţea perfectă, mereu online, integrată perfect şi întotdeauna
pregătită pentru plăcerea de a conduce tipică MINI. Aşa se prezintă mobilitatea
urbană premium în era digitală. Alături de designul proaspăt, cu linii simplificate şi
clare, noul sistem de operare îmbunătăţit semnficiativ, cu serviciile sale digitale
suplimentare, este o noutate importantă pentru noile MINI Hatch 3 uşi, MINI Hatch 5
uşi şi MINI Cabriolet.

Ambianţa premium rafinată din interiorul MINI Hatch 3 uşi, MINI Hatch 5 uşi şi MIN
Cabrio include şi un instrument central reproiectat. Acum, un afişaj tactil de 8,8 ţoli
(22,35 cm) în design black panel este disponibil standard. Unităţile de control ale
sistemului audio şi butoanele favorite touch-sensitive sunt integrate la nivelul
suprafeţei lucioase Piano Black de înaltă calitate. Semnalul luminos al inelului
decorativ LED care înconjoară instrumentul răspunde vizual la operarea aerului
condiţionat, volumului sau la mesajele de navigaţie, printre altele. De exemplu, dacă
temperatura setată în sistemul de aer condiţionat este crecută, afişajul vitează spre
roşu; dacă temperatura dorită este redusă, afişajul trece din nou în zona albastră.
Împreună cu opţiunea Ambient Light (lumină ambientală), inelul decorativ LED are o
gravură laser distinctă.

Progresele actuale în domeniul digitalizării sunt simbolizate şi ele de afişajul
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instrumentului multifuncţional de pe coloana de direcţie, care face parte din opţiunea
Connected Media. Afişajul color de 5,0 ţoli (12,7 cm), care foloseşte şi el tehnologia
black panel, afişează toate informaţiile de condus relevante. La MINI Cooper SE
serveşte şi ca afişaj pentru starea de încărcare în timp ce este conectat la sursa de
alimentare.

Cea mai recentă generaţie a sistemului de operare de la MINI Hatch 3 uşi, MINI
Hatch 5 uşi şi MINI Cabriolet asigură o experienţă de utilizare nouă, ergonomică şi
cu un set bogat de funcţii. Selectarea meniului pe afişajul tactil al instrumentului
central devine şi mai intuitiv. Pentru prima dată, widgeturile live sunt disponibile în
pe ecranul central, putând fi selectate printr-un swipe. Funcţia dorită este mărită apoi
în centrul afişajului. Aceasta înseamnă că operarea în MINI este chiar mai de
utilizarea familiară a unui smartphone-uri şi alte dispozitive digitale. Conţinutul Live
Widgets şi ordinea în care sunt aranjate pot fi configurate individual printr-o operare
intuitivă şi simplă, tot în stilul rearanjpării unor elemente pe un sistem smartphone.

Configuraţia standard afişează câte un widget pentru elementele de meniu Media,
Comunicare, Navigare, Setări Automobil,MINI Connected şi Mesaje. După funcţie,
starea curentă - de exemplu, traseul parcurs în prezent pe harta de navigaţie sau
ultimul program audio selectat - este întotdeauna afişată pe graficul corespunzător.

În plus, acum, conducătorul poate, pentru prima dată, să adapteze universul de
culorial afişajelor din centru - şi instrumentul multifuncţional la stilul său de condus
şi starea de spirit individuală. Sunt disponibile două moduri pentru afişajele grafice.
În modul "Lounge", este apelat un univers relaxant al culorilor, între turcoaz şi gri
petrol. Trecerea la modul "Sport" face ca fundalurile ecranului să strălucească în roşu
şi antracit. Dacă se doreşte, universurile de culoare pentru afişaje fac parte dintr-o
experienţă de condus generală.

Împreună cu modurile de condus MINI, acestea sunt legate de setarea automobilului
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respectiv. De exemplu, trecerea la modul de condus "SPORT" activează imediat
universul de culoare potrivit pentru afişaje. La automobilele echipate cu opţiunea de
lumină ambientală, universurile de culoare ale afişajului pot fi combinate şi cu
controlul iluminării interioare. În plus, există o gamă de şase culori de iluminare a
interiorului pentru fiecare dintre modurile "Lounge" şi "Sport".

La MINI Cooper SE, afişajul eDrive de pe instrumentul central oferă informaţii despre
fluxul actual de energie, autonomie şi opţiunile pentru creşterea acesteia, de exemplu
prin trecerea la modul GREEN. Range Assistant (asistentul de autonomie) al
sistemului de navigaţie verifică dacă la destinaţia selectată se poate ajunge cu
rezerva de energie stocată în baterie şi sugerează staţii de încărcare publice de-a
lungul traseului. În plus, staţiile de încărcare sunt listate şi în aşa-numitele Puncte de
Interes, inclusiv informaţii despre conexiunile disponibile, operator şi modalităţile de
plată. Cu Green Driving Assistant, sistemul de navigaţie calculează cel mai eficient
traseu către destinaţie. Acest lucru ia în considerare şi stilul de condus individual şi
informaţiile despre trafic în timp real.

Utilizarea aplicaţiilor terţilor în automobil a fost optimizată şi ea în continuare. MINI
suportă acum integrare wirless pentru Apple CarPlay. O altă inovaţie importantă,
disponibilă momentan pe un număr limitat de pieţe, este integrarea asistentului vocal
Amazon Alexa. Acum, la MINI Hatch 3 uşi, MINI Hatch 5 uşi şi MINI Cabriolet,
capacităţile asistentului vocal pot fi utilizate pe deplin - fie pentru selectarea pieselor
muzicale, crearea unei liste de cumpărături sau controlul funcţiilor smart home.
Pentru toate acestea, este necesară doar o conexiune între contul Amazon Alexa
personal şi aplicaţia MINI. Integrarea serviciului digital Amazon Alexa pentru MINI
este disponibilă pentru smartphone-urile cu sisteme de operare iOS sau Android.

În cea mai recentă versiune a sa, aplicaţia MINI oferă o gamă deosebit de largă de
opţiuni pentru a combina şi mai mult distracţia de a conduce MINI şi zonele din viaţa
de zi cu zi proiectate digital. În plus, uşurinţa, siguranţa şi fiabilitatea aplicaţiei MINI
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au fost optimizate suplimentar. Acţionează ca o interfaţă universală cu automobilul.
De exemplu, aceasta înseamnă că informaţiile despre starea automobilului pot fi
apelate pe smartphone şi pot fi activate servicii de la distanţă, cum ar fi blocarea şi
deblocarea uşilor.

Aplicaţia MINI poate fi utilizată şi pentru optimizarea proceselor de încărcare şi
controlul de la distanţă al climatizării MINI Cooper SE. Interiorul poate fi
precondiţionat în timpul procesului de încărcare, astfel încât călătoria să poată începe
într-un automobil răcit sau încălzit atât cât se doreşte. Informaţiile despre starea de
încărcare, istoricul de încărcare şi autonomia actuală sunt afişate pe smartphone, la
fel ca staţiile de încărcare publice din apropiere. În plus, aplicaţia MINI permite
contactul direct cu partenerul de service MINI şi programarea la service direct din
aplicaţie. Până la mijlocul anului 2021, aplicaţia MINI va fi disponibilă în peste 40 de
ţări şi în 23 de limbi, inclusiv română.

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 producţie 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 2020, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2,3 milioane de automobile şi peste 169.000 de
motociclete. În anul fiscal 2020, profitul brut a fost de 5,222 miliarde de euro, iar veniturile au fost de
98,990 miliarde de euro. La 31 decembrie 2020, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 120.726
de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe acţiunea responsabilă.
Compania stabileşte traseul pentru viitor încă dintr-o fază incipientă şi în mod constant face ca
dezvoltarea sustenabilă şi gestiunea eficientă a resurselor să fie o piesă centrală a direcţiei sale
strategice, de la lanţul de aprovizionare, trecând prin producţie, până la finalul fazei de utilizare a
tuturor produselor sale.
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www.mini.ro
Facebook: https://www.facebook.com/MINI.Romania
Instagram: https://www.instagram.com/mini.romania
YouTube: https://www.youtube.com/MINIromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miniromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

