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Ingebouwde Spotify-app voor nieuwe Jaguar F-
TYPE en modellen met SOTA
De nieuwe Jaguar F-TYPE is leverbaar met een ingebouwde Spotify-app waarmee

Spotify Premium-abonnees direct toegang hebben tot meer dan 50 miljoen

muzieknummers en ruim 700.000 podcasts, zónder dat een smartphone met het

infotainmentsysteem dient te worden gekoppeld.

De samen met Spotify ontwikkelde applicatie is geïntegreerd in het Touch Pro

infotainmentsysteem van de Jaguar F-TYPE. Dankzij de Spotify Connect-functie is het

bovendien mogelijk dat de muziek naadloos wordt afgespeeld vanaf een ander apparaat als de

gebruiker in de auto stapt.

 

⏲
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De Spotify-app laat zich eenvoudig en op intuïtieve wijze bedienen via de 10-inch touchscreen

van het Touch Pro infotainmentsysteem. Tegelijkertijd kunnen inzittenden rekenen op een

ultieme geluidssensatie dankzij het standaard aanwezige, toonaangevende MeridianTM

audiosysteem van 380 W met tien speakers en twee subwoofers. Een nog indrukwekkender

Meridian™ Surround Sound audiosysteem van 770 W is optioneel.

 

De nieuwe F-TYPE is als eerste Jaguar af-fabriek leverbaar met ingebouwde Spotify, maar de

app is ook beschikbaar voor bestaande Jaguar-modellen met software-over-the-air

functionaliteit (SOTA*). Installeren is eenvoudig: via een micro-SIM-kaart in de auto of via een

wifi-verbinding kunnen klanten in drie stappen de app installeren. Dankzij de SOTA-functie

kan de software tevens automatisch geüpdatet worden zonder dat de klant de Jaguar-dealer

hoeft te bezoeken.

 

De nieuwe Jaguar F-TYPE is nu te bestellen via Jaguar.nl. De prijzen beginnen bij € 91.300,-.

 

*De ingebouwde Spotify-app is achteraf te installeren bij bestaande Jaguar modellen die zijn

uitgerust met het Touch Pro infotainment, Online Media-functie en software-over-the-air

(SOTA-)functie.

https://www.jaguar.nl/index.html


https://jlrnederland.pr.co/images/345391
https://jlrnederland.pr.co/images/345392
https://jlrnederland.pr.co/images/345393
https://jlrnederland.pr.co/images/345394
https://jlrnederland.pr.co/images/345395
https://jlrnederland.pr.co/images/345397


https://jlrnederland.pr.co/images/345395
https://jlrnederland.pr.co/images/345397
https://jlrnederland.pr.co/images/345396
https://jlrnederland.pr.co/images/345398
https://jlrnederland.pr.co/images/345399
https://jlrnederland.pr.co/images/345400


OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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