
Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech Volva, který 

je navržen speciálně pro cestující na zadních sedadlech, je k dispozici 

pro určité modely Volvo. 

Abychom si v automobilce Volvo byli jistí, že budou použity jen materiály 

té nejvyšší kvality a že bude vše navrženo a vyrobeno s důrazem 

na bezpečnost, kvalitu a spolehlivost, zapojili jsme se do celého pro-

cesu vývoje tohoto systému. Seznam modelů, pro které je Zábavní 

systém pro cestující na zadních sedadlech Volva dostupný, najdete 

na seznamu prodejních argumentů na konci tohoto dokumentu.

BEZPEČNOST 

Při vývoji každého z našich produktů vždy představovala hlavní prioritu 

bezpečnost a tak to zůstane i do budoucna. Abychom získali jistotu, že 

v případě dopravní nehody celý systém setrvá bezpečně na svém místě, 

podrobili jsme ho v centru pro provádění nárazových testů Volvo, které 

představuje světovou špičku, náročným nárazovým testům.  Díky tomu 

získává tento systém přidanou hodnotu, jakou nemohou neintegrovaná 

zábavní řešení nabídnout. Mimo to je systém chráněn proti krádeži, aby 

se zákazníci nemuseli obávat, že jim systém někdo odcizí. 

Součástí Zábavního systému pro cestující na zadních sedadlech jsou 

dva samostatné DVD přehrávače a dvě obrazovky. To znamená, že si 

cestující na zadních sedadlech mohou vybrat, zda si chtějí sledování 

fi lmu užívat společně, nebo si každý zvolí fi lm dle vlastního vkusu. Dvě 

obrazovky umožňují také, aby jeden z cestujících sledoval fi lm, zatímco 

druhý hraje počítačovou hru. Vzhledem k tomu, že si může každý 

z cestujících zvolit svůj vlastní způsob zábavy, budou se všichni za jízdy 
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cítit pohodlně a spokojeně, čímž se sníží riziko, že by rozptylovali pozor-

nost řidiče. Zároveň zde nejsou ani žádné kabely, které by mohly půso-

bit rušivě, dokonce i sluchátka jsou bezdrátová. 

FUNKCE 

Kromě bezpečnosti byl již v rané fázi navrhování zábavního systému 

kladen důraz také na pohodlí a komfort. Zábavní systém pro cestující 

na zadních sedadlech zahrnuje dvě samostatné a snadno ovladatelné 

dotykové obrazovky s integrovanými DVD přehrávači. Kromě možnosti 

pohodlného pouštění DVD je každá obrazovka vybavena také vstupy 

pro USB paměťový disk, SD paměťovou kartu nebo přenosné zařízení 

Apple. To cestujícím nabízí možnost výběru z široké škály zdrojů. 

Součástí jsou také vstupy AUX, které umožňují připojení dalších 

externích zařízení. Obsah všech souborů se zobrazuje na dvou jasných 

8" širokoúhlých LCD obrazovkách, které jsou obě opatřeny vysoce 

kvalitní matovou povrchovou úpravou, jejímž smyslem je co nejvíce 

redukovat odlesky světla. Mimoto lze také upravit polohu každé z obra-

zovek, aby vyhovovala potřebám cestujících a, pokud je to nutné, aby 

došlo k další redukci světelných odrazů. 

DESIGN

Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech byl navržen tak, 

aby perfektně ladil s celkovým designem interiéru. Díky pozornosti 

věnované detailům systém elegantně zapadá do kompozice interiéru 

a nikterak nenarušuje atmosféru prémiové kvality.

K DISPOZICI PRO MODELY VOLVO S60, S60 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY (až do MY18 včetně) 

XC60 (až do MY17 včetně) – S80, V70, XC70 (až do MY16 včetně)


