


СЪХРАНЕНИЕ

ФУНКЦИИ

АКТУАЛИЗАЦИИ

Honda Connect e изцяло нова информационна система, която предлага удобство и постоянна връзка по време на път, с DAB/FM/
AM и интернет радио, Bluetooth, възможност  за търсене в интернет, сателитна навигация и активна камера за обратно виждане 
при паркиране.  Honda Connect е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната в света смартфон операционна система, която се 
задейства и от 7-инчовия тъч скрийн дисплей.

Дигитална Ера.  Още от началния екран при стартиране всеки, който някога е 
използвал смартфон или таблет веднага ще се почувства удобно. Менютата са 
лесни за навигация чрез цветово кодирани иконки. Точно като при смартфон, 
дисплеят може да бъде персонализиран в зависимост от желанието на клиента. 

Нова платформа

Cloud

Мобилни устройства за 
съхранение и възпроизвеждане
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Общ преглед на терминологиите

Представянето на новата 
информационно-развлекателна 
система наречена Honda Con-
nect, направи Хонда следващия 
автомобилен производител, 
който включва NVIDIA 
процесор, но и първият, който 
добавя Android в комбинация 
с NVIDIA, с най-новата Tegra 
3 линия за мобилни чипове с 
двуядрен процесор. NVIDIA е 
водеща фирма в областта на 
обработката на изображения, 
графики и информационно-
развлекателни системи. 
Honda Connect е една от 
първите системи от този 
вид, предлагани в масовото 
производство. Потребителският 
интерфейс Honda Con-
nect използва 7-инчов 
дисплей, вграден в таблото 
на автомобила, използван 
за обичайната си смесица 
от функции като сателитна 
навигация, интернет сърфиране 
с Google, възпроизвеждане 
на AM / FM / DAB, камера за 
обратно виждане, както и 
информация за състоянието 
на автомобила. В допълнение, 
Honda ще има свой собствен 
Honda Center с допълнителни 
приложения за сваляне, като 
Aha радио и др.

Безжична комуникация 
на близко разстояние

High Definition Multimedia 
interface – компактен аудио/

видео интерфейс с висока разделителна способност   

Нов стандарт, разработен 
от консорциума Car Con-
nectivity, MirrorLink е начин 

за използване на автомобилния дисплей и контрол, за 
да получите достъп до избрани одобрени приложения 
директно от смартфон по време на шофиране. 
Той позволява на потребителите да се свързват само 
с приложения, които няма да отвличат вниманието, 
когато са в движение. Honda CONNECT е напълно 
съвместима с MirrorLink v.1.1.

Локална безжична комуникация

Cвързване на едно устройство с 
друго, което позволява споделяне 
на мобилната   интернет връзка на 
телефона. Когато свързването е 
през Wi-Fi, то е познато и като Mo-
bile Hotspot / Portable Аccess Point.Tethering
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Информационна технология от ново поколение

ЕФЕКТИВНОСТ

ОПЕРАЦИОННА
 СИСТЕМА

СВЪРЗАНОСТ

КОНТРОЛ ОТ ВОЛАНА

7” 

Дисплей ДИСПЛЕЙ И КОНТРОЛ
ПРИЛОЖЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ

Ясен сензорен екран, познати контроли и двуядрен процесор правят системата 
Honda CONNECT наистина интуитивна за използване.
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Интегрирана система. Функции.
HANDS FREE ТЕЛЕФОН

ПЪТНА ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
 НА ДИСПЛЕЯ

НАВИГАЦИОННА
СИСТЕМА GARMIN  

СВЪРЗВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АУДИО

FM  AM  LW

MP3, MP4, CD, CD-R, 
Интернет радио

КАМЕРА С ДИНАМИЧНО
НАСОЧВАНЕ ПРИ ПАРКИРАНЕ
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Тип на
аудиодисплея

Персонализация
на дисплея

Камера 
за обратно виждане

Формат: 2-DIN

Стандартен
Камера за обратно виждане
със статична линия

Камера за обратно виждане
с динамична линия за насочване

Персонализиран

Потребителят може да променя дизайна 
на дисплея според своите предпочитания

Камерата за обратно виждане
с динамична линия за насочване улеснява 
водача при паркиране 

Формат: Уникален
в зависимост от модела

Камерата за обратно виждане
с динамична линия за насочване улеснява 
водача при паркиране 

Линия с динамично
насочване

Камера

Общ
дисплей
на аудио
платформата за CR-V, HR-V, Civic и Jazz.
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Начален екран на менютата

НавигацияНавигация Hands free телефон Hands free телефон ИнформацияИнформация

Aудио източникAудио източник Меню Android Меню Android 

АудиоАудио Настройки на системата Настройки на системата Aha приложенияAha приложения
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Функции Honda Connect Honda Connect Navi 
Honda Connect (Аудио дисплей) O O

7” Дисплей O O

Hands Free Tелефон (HFT) O O

AM/FM/DAB  радио O O

CD плеър X O

USB x2 x2

HDMI O O

Навигация (Garmin) X O

Трафик  информация X O

Приложения (Заводски инсталирани) O O

MirrorLink 1.1 (савместима) O O

Wi-fi O O

Bluetooth O O

GPS O O

Жиросензор (Navi) X O

Сензор за скоростта (Navi) X O

Камера за обратно виждане O O

Honda Connect Системи 

www.honda.bg

За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда 
или се свържете с нас на кратък номер *CARS (*2277). 
Бултрако АД – официален вносител за България.


