NISSAN MULTI-APP

Mais que um tablet no seu carro

NISSAN MULTI-APP
RÁDIO? MULTIMÍDIA? GPS? TABLET?
TUDO ISSO E MAIS O QUE VOCÊ IMAGINAR!
Seu conceito de central multimídia acaba de ser redefinido.
Com o Nissan Multi-App o que antes era imaginação acaba de se transformar em
realidade. As funcionalidades de um tablet agora integradas a uma central multimídia no
painel do seu carro. Conectividade independente de espelhamento de smartphones. Com
ele você pode sincronizar suas contas pessoais nas redes sociais, fazer download de milhares
de aplicativos1 na Play Store™, como o Waze™ e demais Apps.
Através da conexão Bluethooth™, é possível realizar ligações, visualizar SMS e contatos. O Nissan
Multi-App permite acesso imediato à internet2 através de navegadores3 como Chrome™. Mais que um
simples rádio, conexões infinitas como, por exemplo, sua conta bancária a um toque do aplicativo de
home banking. Além, é claro, de um leitor de DVD, um navegador GPS de última geração e, para
você poder olhar o passado que ficou para trás, uma excelente câmera de ré.
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1
Por motivo de segurança, alguns aplicativos são bloqueados conforme o veículo entra em movimento, não
permitindo a distração do condutor. Em alguns casos podem também não ser compatíveis com a central multimídia.
2
Para ter acesso à internet, é necessário que haja alguma conexão modem 3G/4G, Wi-Fi ao alcance do aparelho,
seja roteada do smartphone ou roteador convencional.
3
Alguns aplicativos requerem instalação posterior, não constando assim no software original de fábrica e sendo
permitido o uso somente com o carro parado.

NISSAN MULTI-APP

CONEXÃO EM MOVIMENTO

CARACTERÍSTICAS:
• Processador ATC8317 Dual-Core Cortex A7 processor
• Sistema Operacional: Android 4.2.2 OS
• Memória: 2GB DDR3 - 8GB Built-in
• Tela: 2-DIN 6,2” WVGA Digital TFT LCD (800×480 pixels)
• Interface: Controle multi-touchscreen capacitivo com dynamic graphic user interface
• Resolução: 1080P Playback
• Formatos suportados: H.264/H.265
• 2 entradas USB
• Navegação integrada
• Bluetooth™ integrado
• Câmera de ré integrada
• 4 canais × 40W MAX potência
• 4 canais × 25W RMS potência
• Rádio PLL 18FM/12AM predefinidos
• Preparado para canais 4.1 (frontal, traseiro e subwoofer)
• Preparado para 1 saída de vídeo auxiliar
• Compatível com PAL/NTSC
• 1 entrada P2

As fotos que ilustram este material referem-se à central multimídia Nissan Multi-App. O Nissan Multi-App possui garantia de um ano e está disponível através do pacote opcional
Pack Multi (para Nissan March versão 1.6 SL) e Pack Plus (para Nissan Versa versões 1.6 SL e 1.6 Unique). O logo do Google Play é uma marca comercial da Google Inc. Os
logotipos e a marca Bluetooth™ são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., os logotipos e as marcas Facebook™, Spotify™ e Waze™ possuem os direitos reservados e qualquer
utilização de tais marcas pela Nissan está sob licença. Para obter mais informações, vá até uma Concessionária Nissan, ligue 0800 011 1090 ou acesse www.nissan.com.br.
Este folheto e suas informações datam de dezembro de 2015.

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.
Para saber mais sobre o Nissan Multi-App, acesse nissan.com.br
ou procure pela Nissan nas redes sociais.

