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Bezdrátové dobíjení chytrých telefonů:
Phonebox ŠKODA
› ŠKODA rozšiřuje paletu moderních prvků infotainmentu
› Phonebox indukčně dobijí smartphone v rámci standardu Qi
› Technologie bude dostupná na jaře v modelech ŠKODA Octavia a ŠKODA Superb
Mladá Boleslav, 19. února 2016 – ŠKODA rozšiřuje nabídku moderních prvků
infotainmentu: od dubna 2016 si mohou zákazníci nově objednat modely Superb
a Octavia s „Phoneboxem s bezdrátovým nabíjením“. Kompatibilní chytrý
telefon je díky tomu bezdrátově spojen s anténou a indukčně se nabijí dle
standardu Qi.
V případě Phoneboxu s bezdrátovým nabíjením se jedná o evoluci stávajícího Phoneboxu,
kterým je již možno vybavit modely ŠKODA Superb a ŠKODA Octavia. Jeho technickým
srdcem je planární anténa. Ta prostřednictvím indukce komunikuje s chytrým telefonem
a převádí signál do antény automobilu. Phonebox kombinuje dobrou kvalitu zvuku a
vysokou jistotu spojení s komfortní obsluhou.
Phonebox s bezdrátovým nabíjením bude do nabídky pro modely Superb a Octavia
zaveden na jaře 2016, poprvé jej značka představí na autosalonu v Ženevě. Phonebox je
schopen indukčně, dle takzvaného Qi-Standardu, nabíjet chytré telefony, které jsou touto
funkcí vybaveny. Elektrický proud prochází cívkou ve dně Phoneboxu s bezdrátovým
nabíjením k příjímací cívce v telefonu. Během nabíjení si vysílač a přijímač vyměňují
data, aby zaručily optimální přenos energie. Během nabíjení zůstává telefon plně
použitelný.
Technologií Qi je již vybavena celá řada chytrých telefonů značek Google, Blackberry, LG,
Nokia, Microsoft, Samsung nebo Sony. U jiných přístrojů, například iPhone, umožňuje
indukční dobíjení speciálně dokoupený kryt.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA Phonebox: bezdrátové nabíjení chytrých
telefonů v autě
Nové Simply Clever řešení bude k dispozici od dubna
2016, již o měsíc dříve představí ŠKODA Phonebox
na autosalonu v Ženevě.
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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