ไพโอเนี ยร เปิ ดตัวเครื่องเลนมัลติมีเดียระดับเรือธง
รุน AVH-Z9150BT ที่มาพรอมการเชื่อมตอความ
บันเทิงแบบไรสาย

มาพรอมกับฟังกชน
ั ่ การเชื่อมตอที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง Wireless Mirroring ที่สามารถทํางานรวมกับโทรศัพท
Android ไดหลากหลายรุนที่รองรับ
ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส เอเชียเซ็นเตอร (Pioneer Electronics AsiaCentre) ผูนําดานเครื่องเสียงติดรถยนต ได
ประกาศเปิ ดตัวเครื่องเลนมัลติมีเดีย รุน AVH-Z9150BT โดดเดนดวยระบบเชื่อมตอ Wi-Fi แบบบิวทอิน ซึ่ง
ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อรองรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางสมารทโฟนกับตัวเครื่องเลนมัลติมีเดีย โดย AVHZ9150BT จะเขามายกระดับประสบการณความบันเทิงภายในรถยนตข้ น
ึ ไปอีกขน
ั ้  ดวยการเป็ นเครื่องเสียงตัวแรก
ของไพโอเนียรที่รองรับระบบ Apple CarPlay(TM) ซึ่งเชื่อมตอไดทงั ้ แบบไรสายและใชสาย USB รวมทงั ้ Wi-Fi
Certified Miracast ซึ่งเชื่อมตอไรสายแบบ Wireless Mirroring รวมกับสมารทโฟน Android ไดหลากหลายรุน
มร.ทากาโอะ ชิบะ รองผูจัดการทว
ั ่ ไปฝายวางแผนธุรกิจและการตลาด บริษท
ั  ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส เอเชียเซ็น
เตอร กลาววา “ทุกๆ ปี  บรรดาผูผลิตสินคาตางๆ จะเปิ ดตัวอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีทางเลือกในการเชื่อมตอที่
หลากหลายมากข้ น
ึ  ดวยเหตุนี้ ผูขับขี่รถยนตทว
ั ่ โลกจึงคาดหวังวา ระบบความบันเทิงในรถยนตของตนเองนัน
้  จะมี
ความทันสมัยและกาวทันฟีเจอรใหมๆ ในยุคปัจจุบัน ผูบริโภคมีความคุนเคยกับการเชื่อมตอดวยบูลธูท หรือ Wi-Fi
ที่ใหความอิสระ ดังนัน
้  เราจึงไดออกแบบผลิตภัณฑชน
ั ้ แนวหน าตัวใหมเพื่อพลิกโฉมประสบการณความบันเทิง
ภายในยานยนต ผานการเชื่อมตอแบบไรสายที่ราบร่ น
ื  ไมมีสะดุด พรอมจัดเต็มฟีเจอรเด็ดๆ ซึ่งลวนแลวแตเป็ นที่ช่ น
ื
ชอบของผูใชไพโอเนียร”
รองรับ APPLE CARPLAY
AVH-Z9150BT สามารถทํางานรวมกับ Apple CarPlay และรองรับการเชื่อมตอกับ iPhone ทัง้ แบบไรสายหรือใช
สาย USB ทัง้ นี้ Apple CarPlay เป็ นระบบที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิ ดโอกาสใหผูขับขี่
และผูโดยสารไดสนุกไปกับการใช iPhone บนรถยนต
หน าจอแสดงผล ขณะเชื่อมตอกับอุปกรณ Android

นอกจากรองรับการใชงาน Apple CarPlay แลว AVH-Z9150BT ยังมาพรอมกับระบบเชื่อมตอ Wi-Fi แบบบิวทอิน
ที่ชวยใหผูขับขี่สามารถใชโทรศัพท Android ไดหลากหลายรุน เพื่อเพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยีแบบไรสายไดอยาง
สบายใจ ไรกังวล และดวยเทคโนโลยี Wi-Fi Certified Miracast ผูขับขี่จึงสามารถสตรีมภาพจากจอสมารทโฟน
Android ไปยังหน าจอทัชสกรีนของไพโอเนียร พรอมใหผูขับขี่ไดเต็มอิ่มไปกับการใชงานแอปพลิเคชันตางๆ บนสมา
รทโฟน ไมวาจะเป็ นการดูแผนที่ สงขอความ หรือเลนเพลงตางๆ ผานหน าจอแสดงผลของ AVH-Z9150BT โดยไม
ตองใชปลัก
๊ หรือสายเชื่อมตอใหเกะกะแตอยางใด
การเชื่อมตอแบบจัดเต็ม พรอมการอัปเกรดฮารดแวรระดับพรีเมียม
ปี นี้ ไพโอเนียรไดอัปเกรด AVH-Z9150BT ใหเหนือชน
ั ้ ยิ่งข้ น
ึ ไปอีก ดวยการยกระดับฮารดแวรและการเชื่อมตอผาน
สาย เพื่อเติมเต็มฟีเจอรการเชื่อมตอไรสายใหสมบูรณแบบ เครื่องเลนรุนใหมนี้มาพรอมกับจอสัมผัสแบบ
Capacitive ขนาดใหญ 7 นิ้ว ใหรูปลักษณและความรูสึกเทียบชน
ั ้ หน าจอระดับพรีเมียมของสมารทโฟนและ
แท็บเล็ตระดับเรือธง ซึ่งเมื่อเทียบกับหน าจอแบบ Resistive ของเครื่องเลนรุนกอนหน าแลว จอสัมผัสแบบ
Capacitive ของรุน AVH-Z9150BT นัน
้  ใหภาพที่สวางและคมชัดยิ่งกวา ตอบสนองการสัมผัสไดไวยิ่งข้ น
ึ  รองรับ
ระบบมัลติทัช และยังใชงานงายกวาที่เคย ดวย Graphical User Interface แบบใหม
นอกจากนี้ ผูขับขี่และครอบครัวยังจะไดเพลิดเพลินไปกับฟังกชน
ั ่ Dual Zone ในเครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT
ฟี เจอรอันแสนสะดวกสบายนี้ ทําใหผูขับขี่เปิ ดฟังเสียงไดจากสองแหลงพรอมกัน ยกตัวอยาง เชน เมื่อพอแมเปิ ด
โปรแกรมนําทางหรือฟังพอดแคสตบนเครื่อง ลูกๆ ที่นัง่ อยูเบาะหลังก็สามารถเลนเพลงที่ตนชอบไดโดยไมตอง
รบกวนหรือกวนใจกัน
ความบันเทิงเพื่ออนาคต แตยังครบครันดวยฟีเจอรยอดนิยมในเครื่องเลนรุนกอนๆ
เครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT ไดรับการออกแบบดวยเทคโนโลยีไรสายที่ล้าํ สมัยที่สุด แตขณะเดียวกัน ไพโอเนียรก็
ยังคงใสใจกับคุณสมบัติที่ไดรับความนิยม เชนเดียวกับฟีเจอรที่โดนใจและสรางความประทับใจใหกับผูใชมาแลวใน
เครื่องเลนรุนกอนๆ ดวยเหตุนี้ AVH-Z9150BT จึงมาพรอมกับชองเสียบการด SD รองรับความจุสูงสุด 32GB ทัง้ ยัง
ประกอบดวยพอรต HDMI และพอรต USB สองชอง พรอมเทคโนโลยีชารจเร็วสําหรับอุปกรณ Android และ iOS
เครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT ยังมีพอรตสําหรับเสียบสาย AUX อุปกรณตอพวง RGB และไมโครโฟน นอกจากนี้ยัง
รองรับกลองถอยหลังและอุปกรณเสริมอ่ น
ื  ๆ ดวย
ยิ่งไปกวานัน
้  เครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT ยังคงผลิตข้ น
ึ ดวยชน
ิ้ สวนพรีเมียม ระดับออดิโอไฟลที่ผานการปรับจู
นมาอยางเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือปรับเทียบเสียงและซอฟตแวรอันทรงพลัง เชนเดียวกับที่ใชในเครื่องเลนเรือ
ธงทุกรุน สวนแพลตฟอรม Infotainment อันเลื่องช่ อ
ื ของไพโอเนียร อยาง AppRadio Mode+ ก็ถูกติดตงั ้ มาใน
เครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT เชนกัน สงผลใหผูใชงานอุปกรณทงั ้ ระบบ iOS และ Android สามารถควบคุมแอ

ปตางๆ ในรถไดโดยตรงจากจอสัมผัสของตัวเครื่อง รับชมขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.appradiomode.com
ดวยการรองรับระบบ Apple CarPlay ทัง้ แบบตอสายและไรสาย ประกอบกับฟังกชน
ั ่ สตรีมภาพไรสายสําหรับอุปกร
ณ Android หลากหลายรุน รวมไปถึงออปชัน
่ การเชื่อมตอแบบใชสายที่มีใหเลือกมากมายทงั ้ แบบเดิมและแบบใหม
ผูขับขี่จึงมน
ั ่ ใจไดวา เครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT ของไพโอเนียร จะตอบโจทยความตองการดานสาระบันเทิงได
อยางสะดวกและราบร่ น
ื
เครื่องเลนรุน AVH-Z9150BT วางจําหนายแลว ผานทางตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของไพโอเนียร ทัง้ นี้
เนื่องจากผลิตภัณฑที่วางจําหนายแตกตางกันไปตามแตละประเทศ กรุณาติดตอสํานักงานไพโอเนียรในประเทศของ
ทานเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม
ดาวนโหลดภาพผลิตภัณฑความละเอียดสูงไดที่
https://www.dropbox.com/sh/qcs30vpgi5zkgi4/AADrjwaoq7mwfr4CRAAi5w5Za?dl=0
สําหรับขอมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑเหลานี้ สามารถดูไดที่เพจเฟซบุกของ Pioneer Car
Entertainment ทาง www.facebook.com/PioneerCarEntertainment/
หมายเหตุเพิ่มเติม:
1. หามใชระบบเครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียงไพโอเนียรขณะขับรถ อันเป็ นเหตุทําใหเกิดความไมปลอดภัยใน
ระหวางการขับขี่ ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด การใชอุปกรณขณะขับรถอาจผิดกฎหมายในบาง
ประเทศ และผูใชตองปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด
2. เครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียงของไพโอเนียรใชไดกับสมารทโฟนระบบ iOS และ Android บางรุนเทานัน
้
3. Apple CarPlay ใชงานไดกับสมารทโฟน Apple iPhone 5 หรือรุนที่สูงกวา ที่ติดตงั ้ ระบบปฏิบัติการเวอรชน
ั ่ iOS
7.1 ขึ้นไป และตองใชสาย Lightning to USB Cable ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจําหนายในประเทศของทาน
ไดที่ https://www.apple.com/sg/ios/carplay/
4. การใชงานรวมกับ AppRadio Mode +, AppRadioLIVE และแอปพลิเคชัน
่ อื่นๆ นัน
้  แตกตางกันไปตามรุนโทร
ศัพท iPhone หรือ Android และเวอรชน
ั ่ ของซอฟตแวร
5. Wi-Fi Certified Miracast ใชไดกับอุปกรณที่รองรับ ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.wi-fi.org/discover-wi-fi/miracast
6. สามารถเลนวิดีโอบน Miracast ไดเมื่อรถจอดนิ่งอยู และเมื่อมีการดึงเบรกมือ
7. ฟั งกชน
ั ่ Bluetooth(R) ใชงานไดกับโทรศัพทมือถือที่รองรับการเชื่อมตอ Bluetooth

8. คุณสมบัติของ Bluetooth อาจใชงานกับอุปกรณที่รองรับการเชื่อมตอ Bluetooth ไมได และ/หรือ คุณสมบัติดัง
กลาวอาจใชงานไดกับอุปกรณบางรุน หรือผูใหบริการเครือขายไรสายบางรายเทานัน
้
9. AppRadio LIVE ใชงานไดกับเครื่องเลนมัลติมีเดียที่รองรับ Pioneer AppRadio Mode ซึ่งรุนของเครื่องเลนที่
รองรับนัน
้ แตกตางกันไปตามแตละประเทศ
10. ไพโอเนียร ไ มร บ
ั ป
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ที่ขอมูลในเครื่องเลน สมารทโฟน หรืออุปกรณอ่ น
ื ๆ สูญหาย อันเนื่องมาจากการใชเครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสีย
ง
11. FLAC Codec รองรับไฟลที่จัดเก็บใน USB thumb drive
12. การเลนไฟลแบบ Full-HD สําหรับอุปกรณ USB นัน
้  ไมสามารถใชไดกับ codec บางตัว
13. สามารถเขาใชงาน Apple CarPlay ผานทางสาย iPhone ของผูใช หรือผานทางสายเคเบิล CD-IU52 ของไพโอ
เนียร อุปกรณ USB Type-C อาจตองใชรวมกับอแดปเตอรหรือสายเคเบิลที่ไดรับการรับรองจาก Google
14. หมายเหตุเกี่ยวกับสมารทโฟน Android ที่เชื่อมตอกับเครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียงไพโอเนียรดวย USB
Type-C(TM) – สําหรับเครื่องเสียงและเครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียง ซึ่งเชื่อมการเลนมีเดียจาก Android และ
ควบคุมผาน AOA และ/หรือ MTP นัน
้  แนะนํ าใหเครื่องเสียงหรือเครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียง ตอตรงกับ
โทรศัพทโดยใช CD-CU50 หรือสาย USB Type-A to USB Type-C(TM) ที่ผานการรับรองเทานัน
้  (ไมควรยาวเกิน
1 เมตร) สําหรับเครื่องเสียง AV ตอกับ Android Auto แนะนํ าใหเครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียง ตอตรงเขากับ
โทรศัพทโดยใชสาย USB เสริมซ่ งึ ทางไพโอเนียรจัดเตรียมไวให คูกับ CD-CU50 หรือเฉพาะ CD-CU50 หรือสาย
USB Type-A to USB Type-C(TM) ที่ผานการรับรอง (ไมควรยาวเกิน 1 เมตร) บางกรณีการเชื่อมตอระหวาง
เครื่องเลนมัลติมีเดียภาพและเสียง ไพโอเนียรและโทรศัพทโดยใชสาย USB Type-C(TM) รุนธรรมดาอาจทํางานได
ไมสมบูรณ
15. Android และ Android Auto เป็ นเครื่องหมายการคาของ Google Inc.
16. Android Auto ใชงานไดกับโทรศัพท Android เวอรชน
ั ่ 5.0 (Lollipop) ขึ้นไป โดยใชงานผานอินเทอรเน็ต การ
ใหบริการ Android Auto อาจแตกตางกันไปตามประเทศและรุนโทรศัพท รับชมขอมูลเพิ่มเติมไดที่
http://www.android.com/auto
17. AppRadioLIVE, AppRadio, PIONEER และ MIXTRAX เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Pioneer
Corporation
18. Apple, iPod, iPhone, Siri, CarPlay และโลโก CarPlay เป็ นเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด

ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ น
ื ๆ
19. โลโก Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi CERTIFIED Miracast และ Miracast เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance
20. BLUETOOTH เป็ นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
21. SPOTIFY และโลโก Spotify เป็ นเ ครื่องหมายการคาจ
 ดทะเบียนของ Spotify AB รองรับก
 ารใชง านกบ
ั อ
 ป
ุ กรณ
โมบายดิจัทัล และตองสมัครเป็ นสมาชิกแบบพรีเมียม สามารถดูรายละเอียดไดที่ http://www.spotify.com
22. แบรนด ชื่อผลิตภัณฑ หรือโลโกอ่ น
ื  ๆ อาจเป็ นเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของผูเป็ น
เจาของ
เกี่ยวกับ Pioneer Electronics AsiaCentre (PAC) Pte. Ltd.
Pioneer Electronics AsiaCentre (PAC) Pte. Ltd. เป็ นสํานักงานใหญประจําภูมิภาคของ ไพโอเนียร
คอรปอเรชัน
่  มาตงั ้ แตปีพ.ศ.2535 ธุรกิจหลักของไพโอเนียรไดแกระบบภาพและเสียงภายในรถ ไพโอเนียรมีเป า
หมายที่จะเป็ นผูผลิตและซัพพลายเออรหลังการขายชน
ั ้ แนวหน าซ่ งึ ใหบริการแกคายรถยนตชน
ั ้ นํา พรอมนําเสนอ
โซลูชน
ั ่ สาระบันเทิงภายในรถอยางครบวงจร ดวยการพัฒนาอุปกรณยุคใหม เชนเดียวกับบริการคลาวดอันล้าํ สมัย
สําหรับตลาดรถยนตที่มีการเชื่อมตออยางครอบคลุมยิ่งข้ น
ึ  สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.pioneer.com.sg
รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20180717/2188977-1-a
รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnh/20180717/2188977-1-b
โลโก – https://photos.prnasia.com/prnh/20180717/2188977-1LOGO

