
Оновлення
модельного ряду

JAC JS2



JAC MOTORS
Сьогодні



JAC MOTORS

Спільні підприємства з 
Volkswagen та Cummins

Потужні R&D центри у 
Італії та Китаї

Понад 57 років 
автомобілебудування

Представництва у 130
країнах світу

                              
                     

                  
                                       

                     

                            
                     



Італійський дизайн

Зараз:
Генеральний директор 
JAC Italy Design Center
Кожна нова модель JAC це результат 
роботи його команди

Раніше:
Очолював дизайн-центри Alfa-Romeo, 
Maserati, Chrysler

Досягнення:
Найвідоміше - суперкар Alfa Romeo 8C
та багато інших моделейДаніеле Гальйоне



Німецька якість

Співпраця з концерном VW.

Впровадження стандартів якості VW
у виробництво автомобілів JAC.

Експерти VW здійснюють повний 
контроль при налаштуванні основних 
систем в автомобілях JAC.

+



Японська надійність

Для виробництва автомобілів 
використовуються прості та 
перевіренні роками технології.

Роботизована ліні збірки 
автомобілів

Контроль якості на усіх етапах 
виробництва



JAC S2 оновлюється до JS2

Червень-Липень 2021



JAC JS2 стає спортивнішим

Новий дизайн 
колісних дисків

Більш виразний задній 
бампер з хромованою 
стрічкою

Антена у формі
плавника акули

Новий дизайн 
задніх ліхтарів

Новий дизайн 
радіаторної решітки

Новий дизайн передніх 
фар та автоматичні 
передні ходові вогні

Екстер’єр

Нова форма передньої 
протитуманної фари з 

хромованими вставками

Рейлінги з чорними
вставками



JAC JS2 стає комфортнішим та функціональним

Оновлена інформаційна панель

Інтер’єр

Внутрішні дверні деталі та панель приладів
покриті м’якими матеріалами

Оновлений 9 дюймовий
Hardstone MP5 з покращеним
підключенням



JAC JS2 стає комфортнішим та функціональним

Медіа

Великий 9-дюймовий HD-екран 1024*600
Більш ефективний сенсорний
Кнопка голосового управління

Apple Carplay та Android Auto підтримують IOS 
13.1 та Аndroid 11
Підтримка навігації, програм, повідомлень тощо.

Mp5 тепер може працювати в режимі Carplay
Меню Miracast більш зручне для користувачів.



JAC JS2 стає комфортнішим та функціональним

Медіа
Додано 
розумне
голосове
управління

Збільшений
радіочастотний
діапазон та 
подсилений приймач
забезпечать якісний
сигнал будь-де

Покращена 
якість звуку 
завдяки новому 
процесору DSP 
AK7738



JAC JS2 стає комфортнішим та функціональним

Медіа

BT Music може відображати 
назву альбому, ім’я 
виконавця та текст пісні

Пристрій може шукати 
мобільний телефон для 
підключення

Доступна 
історія дзвінків



JAC JS2 стає комфортнішим та функціональним

Медіа

Відтворення 1080P/4K відео

Більш зручний інтерфейс
У головному меню завжди відображається 
джерело відтворення музики

Підтримка з’єднання WIFI, підтримка 
відтворення музики Spotify онлайн 



JAC JS2 залишається яскравим

Кольори



Дякуємо за увагу!


