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TOYOTA TOUCH 2
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ODTWARZANIE MUZYKI
Słuchaj swojej ulubionej muzyki z płyty CD lub dowolnego nośnika za pomocą wejścia USB 
– kiedy tylko zechcesz. Możesz również słuchać muzyki znajdującej się na Twoim telefonie 
za pomocą połączenia Bluetooth. Pomoże Ci w tym bardzo intuicyjne i czytelne menu 
wyświetlane na ekranie systemu Toyota Touch 2. Podczas odtwarzania muzyki bez problemu 
możesz korzystać także z innych funkcji systemu, np. z nawigacji czy aplikacji multimedialnych. 
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OBSŁUGA RADIA
Za pomocą systemu Toyota Touch 2 w bardzo prosty sposób możesz słuchać ulubionych 
stacji radiowych, do których będziesz miał natychmiastowy dostęp bez konieczności ich 
wyszukiwania na skali.
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RĘCZNE USTAWIANIE STACJI RADIOWYCH
Specjalnie zwizualizowana funkcja ręcznego ustawiania radia umożliwi Ci natomiast bardzo 
precyzyjny wybór częstotliwości, dzięki czemu przegląd dostępnych stacji już zawsze będzie 
bardzo prosty.
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BALANS DŹWIĘKU
Jeśli przykładasz dużą wagę do idealnego brzmienia, to ta funkcja spełni Twoje oczekiwania. 
Dzięki specjalnym możliwościom regulacji, widocznym dodatkowo na ekranie, można bardzo 
precyzyjnie ustawić balans dźwięku w zależności od aktualnych potrzeb.
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KLIMATYZACJA
Na pewno ucieszy Cię fakt, że system Toyota Touch 2 współdziała z klimatyzacją. Za sprawą 
czytelnej wizualizacji możesz precyzyjnie wyregulować zarówno temperaturę, jak i siłę oraz 
sposób nawiewu.
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MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ENERGII
Jeśli posiadasz Toyotę z napędem hybrydowym, to za pośrednictwem systemu Toyota Touch 2 
możesz w dowolnym momencie sprawdzić aktualny sposób przepływu energii między 
poszczególnymi elementami układu napędowego, średnie i chwilowe zużycie paliwa czy stan 
naładowania akumulatora. Funkcja ta bardzo pomaga w ekonomicznej jeździe, w jasny sposób 
przekazując Ci informacje o sposobie jazdy.

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta.



10

OBSŁUGA TELEFONU
System Toyota Touch 2 w każdej chwili może stać się Twoim telefonem. Czytelne grafiki  
na ekranie pokazują Ci najważniejsze informacje dotyczące osoby, która próbuje się z Tobą 
skontaktować: jej numer telefonu, imię i nazwisko, a nawet zdjęcie. Wystarczy odebrać 
połączenie i swobodnie prowadzić rozmowę telefoniczną. 

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta oraz 
modelu telefonu komórkowego. 
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SMS
Dodatkowym udogodnieniem w systemie Toyota Touch 2 jest możliwość odczytywania 
i odpowiadania na SMS-y. Kiedy zaistnieje potrzeba takiego kontaktu, na ekranie dotykowym 
można zarówno odczytać wiadomość, jak i w prosty sposób na nią odpowiedzieć za pomocą 
szablonu.

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta oraz 
modelu telefonu komórkowego. 
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CZUJNIKI PARKOWANIA
Podczas parkowania w zatłoczonych miastach czasem przydałaby się dodatkowa pomoc,  
aby uniknąć niechcianych zadrapań czy zarysowań lakieru. Dzięki czujnikom parkowania 
połączonym z ekranem systemu Toyota Touch 2 zobaczysz, czy manewry, które akurat 
wykonujesz, są bezpieczne. Wystarczy posłuchać sygnałów dźwiękowych.

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta. 
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CZUJNIKI PARKOWANIA KAMERA COFANIA
Parkuj tyłem bezpieczniej, używając kamery cofania. Czytelny kolorowy obraz na ekranie pozwoli Ci 
dostrzec ukryte zagrożenia i z łatwością zaparkować. Parkowanie nigdy nie było takie proste.

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta. 
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INFORMACJE O TRASIE
Na ekranie systemu Toyota Touch 2 możesz kontrolować wszystkie najważniejsze dane na temat 
podróży: średnie i chwilowe spalanie, zasięg czy czas podróży. Dzięki temu na bieżąco możesz 
korygować sposób jazdy, aby była bardziej wydajna. 
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ZUŻYCIE PALIWA 
Toyota Touch 2 ułatwia porównanie poszczególnych tras pod względem zużycia paliwa. Dzięki 
czytelnej grafice możemy zestawić interesujące nas przejazdy i sprawdzić ekonomię spalania. 
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TOYOTA TOUCH 2 WITH GO
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TOYOTA TOUCH 2 WITH GO
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3 LATA DARMOWYCH AKTUALIZACJI
Nawigacja Toyota Touch 2 with Go posiada pełen zakres map Europy, który jest na bieżąco 
aktualizowany. Przez pierwsze 3 lata aktualizacja wszystkich danych jest darmowa.  
O szczegóły zapytaj swojego dilera Toyoty.

TOYOTA
TOUCH 2
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ZUPEŁNIE NOWY INTERFEJS GRAFICZNY
Zamawiając nawigację Toyota Touch 2 with Go, zyskujesz zupełnie nowy interfejs graficzny 
systemu. Wyróżnia się on doskonałą czytelnością i funkcjonalnością. Przejrzysty układ 
przypomina ten znany z tabletów i smartfonów.
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Wybranie nowego miejsca docelowego, powrót do wyznaczonego poprzednio albo zapisanego 
na stałe? Żaden problem! Funkcjonalność na najwyższym poziomie i liczne, bardzo przydatne 
funkcje ułatwią Ci codzienne podróże.

INTUICYJNA NAWIGACJA
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WYBÓR MIEJSCA DOCELOWEGO 
Podstawową funkcją nawigacji Toyota Touch 2 with Go jest wybór docelowego miejsca dojazdu. 
Interesujący nas punkt można wpisać w wyszukiwarce lub po prostu zaznaczyć na mapie. 



22

WYBÓR TRASY
Nawigacja Toyota Touch 2 with Go jest wyposażona w funkcję wyboru trasy przejazdu, 
dzięki czemu możesz łatwo zaplanować podróż. Po wskazaniu punktu docelowego system 
zaproponuje Ci warianty dojazdu z uwzględnieniem czasu, dystansu i ekonomii jazdy.  
Tylko od Ciebie zależy, którą drogę wybierzesz.
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ŚLEDZENIE TRASY PRZEJAZDU
Podczas podróży na ekranie systemu nawigacji Toyota Touch 2 with Go obserwujesz,  
jak przebiega wybrana przez nas trasa. Wszystkie najistotniejsze informacje są czytelnie 
rozmieszczone wokół mapy, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.
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PODGLĄD WĘZŁA
Podczas korzystania z nawigacji często masz ochotę bliżej przyjrzeć się bardziej 
skomplikowanym rozjazdom, skrzyżowaniom czy węzłom komunikacyjnym. Nawigacja systemu 
Toyota Touch 2 with Go posiada takie udogodnienie. Wystarczy wskazać na ekranie interesujący 
Cię odcinek trasy, a system w czytelny sposób zaznaczy na ekranie prawidłowy przejazd.
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WSKAZÓWKI ROZJAZDÓW
Podróżując jezdnią wielopasmową, na pewno nie raz zastanawiałeś się, którym pasem jechać, 
aby dotrzeć do celu. Nawigacja Toyota Touch 2 with Go pomoże Ci w tym, wyświetlając 
wskazówki dokładnie określające kierunek jazdy na danym pasie ruchu.
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WIZUALIZACJE ROZJAZDÓW
W wersji systemu Toyota Touch 2 with Go nawigacja posiada tryb czytelnych wizualizacji 
rozjazdów, które są pokazywane z perspektywy drogi. To duże ułatwienie dla kierowcy, 
zwłaszcza gdy trasa posiada wiele możliwości zmiany kierunku jazdy.
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UTRUDNIENIA W RUCHU TMC 
Kolejna aplikacja w systemie Toyota Touch 2 with Go, która usprawni Twoją jazdę. Korki czy 
roboty drogowe to w dzisiejszym zatłoczonym świecie norma. Dzięki specjalnym ostrzeżeniom 
na temat tymczasowych utrudnień w ruchu możesz wcześniej na nie zareagować i zmienić trasę 
tak, aby niepotrzebnie nie marnować czasu i paliwa.
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WSKAZÓWKI OBJAZDÓW
Dzięki dokładnym danym przesyłanym radiowo wiesz o aktualnej sytuacji na drodze.  
Jeśli na trasie, którą zmierzasz do celu, pojawiają się utrudnienia w ruchu, system uwzględnia je 
i daje Ci niezbędne informacje na ich temat, a także sugeruje najbliższe objazdy.
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TRYB NOCNY
Podczas jazdy w nocy wszelkie urządzenia, które emitują dużo światła, mogą razić kierowcę 
i rozpraszać jego uwagę. Bez obaw, ekran systemu Toyota Touch 2 with Go posiada tryb nocny, 
dzięki któremu mapa nawigacji wciąż jest doskonale czytelna, a nie działa jak rozświetlona 
lampka skierowana wprost w Twoją twarz.
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NAWIGACJA 3D
W wersji systemu Toyota Touch 2 with Go, kiedy nawigacja jest dostępna w trybie 3D, na ekranie 
możesz zobaczyć modele charakterystycznych budynków w okolicy, po której się poruszasz, 
a cała grafika jest przestrzenna i bliższa rzeczywistości.

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta. 



31

APLIKACJE MULTIMEDIALNE
System Toyota Touch 2 with Go oferuje szeroki wybór aplikacji multimedialnych, dzięki którym 
podróż będzie upływać znacznie bardziej komfortowo. Kierowca ma dostęp zarówno do aplikacji 
usprawniających samą jazdę, jak i tych, które umilą czas spędzony w trasie.

Przedstawione w niniejszym katalogu aplikacje wymagają połączenia z Internetem.
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APLIKACJA „GOOGLE STREET VIEW”
Popularna aplikacja „Google Street View” teraz jest dostępna także w Twojej Toyocie. 
Panoramiczne widoki 360° z poziomu ulicy dla dowolnie wybranej części świata to nieocenione 
narzędzie dla wszystkich podróżników. 
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APLIKACJA „PALIWO”
Teraz już zawsze będziesz znać aktualne ceny paliw w zależności od marki stacji benzynowej. 
Wystarczy, że podasz, jaki rodzaj paliwa Cię interesuje, a system sam wskaże Ci najbliższe stacje 
benzynowe wraz z dystansem i ceną jednostkową w każdej z nich. 
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APLIKACJA „PARKING”
W dzisiejszych czasach znalezienie wolnego miejsca parkingowego, zwłaszcza w dużych 
miastach lub w pobliżu atrakcji turystycznych, niejednokrotnie jest bardzo trudne.  
Toyota Touch 2 with Go pomoże Ci w tym za pomocą aplikacji „Parking”, która wskaże  
najbliższe parkingi wraz z cenami za postój.



35

APLIKACJA „POGODA”
Porozmawiajmy o pogodzie… No właśnie, warunki atmosferyczne mają duże znaczenie podczas 
podróży. Aplikacja „Pogoda” pokaże Ci zarówno aktualną pogodę w Twoim obecnym położeniu, 
jak i prognozę na następne godziny. 
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APLIKACJA „SZKLANKA WODY”
Zadaniem aplikacji „Szklanka wody” jest ułatwienie ekonomicznej jazdy i zredukowanie zużycia 
paliwa nawet o 10%. Twoja jazda musi być na tyle spokojna, a hamowanie na tyle łagodne, aby 
z wirtualnej szklanki nie uronić ani jednej kropli wody. Pamiętaj, im mniej wody w szklance, tym 
więcej paliwa zużyła Twoja Toyota.
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POLECENIA GŁOSOWE
Czy wiesz, że trzymając ręce na kierownicy, bez problemów możesz korzystać z podstawowych 
funkcji systemu Toyota Touch 2 with Go? Wystarczy, że wydasz odpowiednie polecenie głosem, 
a szybko uruchomisz nawigację, zadzwonisz do znajomego, włączysz swoją ulubioną stację 
radiową lub uzyskasz połączenie z pozostałymi mediami. 

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta. 
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JBL
Toyota Touch 2 with Go umożliwia delektowanie się nieskazitelnym dźwiękiem systemu 
nagłośnienia JBL. Dzięki udostępnionej aplikacji możesz odsłuchać jeden z czterech specjalnie 
przygotowanych utworów. 

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta. 
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MAGIA DŹWIĘKU JBL
Studio nagraniowe? Sala koncertowa? A może zacisze własnego domu? Dzięki systemowi 
nagłośnienia JBL poczujesz pełnię dźwięku niezależnie od tego, gdzie dzisiaj podróżujesz.

Prezentowany na zdjęciu ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 2 może się różnić lub nie występować w zależności od modelu i wersji auta. 



Uwaga: przedstawione w niniejszym katalogu funkcjonalności mogą się różnić lub nie występować w zależności od wybranego modelu i wersji auta oraz 
modelu telefonu komórkowego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 

www.toyota.pl


