
Multimediální server Volvo představuje centrální část vyspělé 

multimediální sítě pro tablety a chytré telefony. K serveru stačí 

připojit USB úložné zařízení, na kterém jsou nahrány fi lmy, foto-

grafie nebo hudební soubory, a pak si prostřednictvím aplikace 

„Volvo Cars Media Server“ stažené z obchodu App Store® nebo 

Google Play® můžete ze svého výběru zvolit zábavu, na jakou máte 

právě náladu. 

Multimediální server vytvoří Wi-Fi zónu pro připojení až šesti 

zařízení, která tím pádem získají přístup k Vašemu multimediálnímu 

výběru. To v praxi znamená, že si můžete na rozdíl od přímého strea-

mování vychutnat zvolený multimediální obsah bez přerušování, 

omezení způsobených přenosem dat a problémů spojených 

s roamingem.

Členové posádky si z nahraného výběru mohou vybrat, čemu dají 

přednost. Na jednom nebo více přístrojích mohou společně sle-

dovat jeden fi lm nebo hrát různé hry. Mimoto mohou sledovat pro-

gram digitální TV (pokud je funkce Digi TV instalována) nebo živý 

přenos z připojené akční kamery.

ZÁBAVNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 
NA ZADNÍCH SEDADLECH VOLVA

K DISPOZICI PRO VŠECHNY MODELY SPA

Aby byl systém multimediálního serveru dokonalý, lze jej dopl-

nit o držáky na iPad®, které udrží iPad® využívaný jako uživatel-

ské rozhraní a současně i displej pevně na svém místě. Cestující 

na zadních sedadlech tak získají bezpečný a pohodlný přístup 

k multimediálnímu obsahu. Obě zařízení společně vytvářejí velmi 

moderní zábavní systém, který je navržen speciálně pro cestující 

na zadních sedadlech.

Popisovaná konfi gurace zábavního systému pro cestující na zad-

ních sedadlech je dostupná pro nové modely postavené na plat-

formě SPA. Abychom se ujistili, že budou všechny komponenty 

navrženy a vyrobeny s důrazem na bezpečnost, kvalitu a spolehli-

vost, automobilka Volvo se podílela na vývoji systému již od jeho 

rané fáze. 

BEZPEČNOST

Při vývoji každého z našich produktů vždy představovala hlavní prio-

ritu 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 nára-

zovým testům.  Díky tomu získává tento systém přidanou hodnotu, 

jakou nemohou neintegrovaná zábavní řešení nabídnout. V rámci 

prevence před krádeží lze držák na iPad® vyjmout a odnést z vozu.

Vzhledem k tomu, že si může každý z cestujících zvolit svůj vlastní 

způsob zábavy, budou se všichni za jízdy cítit pohodlně a spoko-

jeně, čímž se sníží riziko, že by rozptylovali pozornost řidiče. Mimoto 

součástí systému nejsou žádné rozptylující volně vedené kabely.

FUNKCE 

Kromě bezpečnosti byl již v rané fázi navrhování zábavního systému 

kladen důraz také na pohodlí a komfort. Držák na iPad® umožňuje 

jednoduše zajistit Vaše přenosné zařízení v komfortní a snadno 

dostupné poloze. Kompletní elektrické vedení je integrováno 

v předním sedadle. Vložený přístroj lze navíc dobíjet prostřed-

nictvím USB kabelu zapojeného do držáku: protože je v základně 

držáku integrován ještě další USB port, lze prostřednictvím držáku 

současně nabíjet například i chytrý telefon.

Multimediální server je na přání dostupný i v kombinaci s digitální 

te levizí, která umožňuje na připojeném tabletu nebo chytrém 

telefonu za jízdy sledovat pozemní digitální televizní vysí lání. 

Podporovány jsou operační systémy iOS i Android. Za jízdy rychlostí 

nepřekračující 6 km/h lze sledovat televizní program také na dis-

pleji přední středové konzoly. 

Volitelně lze k multimediálnímu serveru připojit také akční kameru. 

Prostřednictvím kamery si můžete například udržovat přehled 

o tom, co dělají Vaše děti na zadních sedadlech, Váš pes v zavaza-

dlovém prostoru nebo Váš kůň v přívěsu pro koně. Obraz z kamery 

je přes multimediální server přenášen do Vašeho tabletu nebo 

chytrého telefonu. (Kompatibilní model kamery: Garmin VIRB® XE.)

DESIGN

Držák na iPad®, který lze zakoupit také jako samostatné příslušen-

ství, je k dispozici v černém provedení, které perfektně ladí s de-

signem interiéru Vašeho vozu. Díky pozornosti věnované detailům 

držák elegantně zapadá do kompozice interiéru a nik terak 

nenarušuje atmosféru prémiové kvality.

• Multimediální server vytvoří Wi-Fi zónu

• Lze připojit až 6 přenosných zařízení s OS Apple nebo Android

• Na připojených přístrojích lze přehrávat stejný nebo různý obsah

• Sestavte si vlastní multimediální výběr, nahrajte ho do USB paměťového zařízení, které připojíte k palubnímu systému, a bavte se
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