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DOOR SMART MET ECARX
Ongekend rijplezier met de smart #1

De gebruiker van de smart #1 ondergaat een ongekend soepele, efficiënte en vooral prettige rijervaring. De digitale cockpit 
onderscheidt zich door een perfecte balans tussen bedieningsgemak en techniek, met uitgebreide functionaliteit en leuke extra’s 

als de virtuele vos-avatar die als AI-hulpje dienstdoet. smart en ECARX zijn erin geslaagd geavanceerde hardware en losse 
software-componenten te integreren in een gebruikersgerichte digitale omgeving.
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“Miljoenen gebruikers in verschillende regio’s gebruiken 
de ECARX-ontwikkelde digitale cockpit oplossingen al, 
maar we zijn bijzonder verheugd om de nieuwste 
generatie Digital Head Unit van de smart #1 op de markt 
te brengen voor klanten in Europa. Samen met smart en 
op basis van het designconcept van Mercedes-Benz 
hebben we een soepele, efficiënte en plezierige 
gebruikerservaring ontwikkeld die uitdrukking geeft aan 
het merk smart, op een systeem dat wereldwijde apps en 
content kan draaien. Gebouwd op de Qualcomm 
Snapdragon 8155-chipset en gecombineerd met ECARX's 
zelfontwikkelde softwarestack is het een van de meest 
geavanceerde platforms die momenteel beschikbaar 
zijn.”

ECARX: De toekomst van slimme 
mobiliteit

ECARX transformeert voertuigen in naadloos geïntegreerde informatie-, 
communicatie- en vervoersoplossingen. De onderneming geeft de 
interactie tussen mens en auto vorm door de kerntechnologie van 
slimme mobiliteit in hoog tempo te verbeteren. ECARX ontwikkelt 
hardware- en software-oplossingen die onmisbaar zijn voor de 
ontwikkeling van verbonden, geautomatiseerde en geëlektrificeerde 
mobiliteit, waaronder infotainment head units (IHU), digitale cockpits, 
speciale chipset-oplossingen, kernbesturingssystemen en 
geïntegreerde softwarestacks. Daarnaast ontwikkelt ECARX een full-
stack automotive computing platform.

Een naadloze combinatie van 
technologie en connectiviteit, 
afgestemd op de gebruiker

EFFICIËNT

SOEPEL

PLEZIER

› Snelkoppelingsiconen voor de meest 
populaire functies

› Keuzemenu met één klik voor de meest 
gebruikte functies

› Mediabediening rechtstreeks vanaf 
startscherm via dynamische widget

› Split screen voor gelijktijdige weergave 
van camerabeelden en navigatie

› Snel reagerend touchscreen met 
contextgevoelige spraaksturing

› Stapsgewijze begeleiding bij eerste gebruik
› Krachtige hardwareconfiguratie met 

Qualcomm 8155 chipset en 128GB opslag

› ”Inspiring Planet” designconcept toont draaiende 
3D aardbol met toegang tot navigatie en tot vier 
rijstanden

› AI-hulp met vos-avatar
› Sfeerverlichting en Beats-speaker
› Diverse slimme voertuigmodi, zoals ‘Pet’
› Luchtfiltering verwijdert geurtjes en reduceert 

fijnstof
› Populaire games en apps 

FEIT
De afgelopen drie jaar is de 
technologie van ECARX wereldwijd 
ingebouwd in meer dan 3,2 miljoen 
auto’s
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