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A SOULFUL CHARACTER IN & OUT
Panel kayu yang lembut yang dikombinasikan warna tan kulit nappa untuk mengekspresikan rasa
kedewasaan, dan penggunaan bahan seperti suede yang mewah memberikan interior yang mengekspresikan
keanggunan dimanapun posisi duduk yang anda pilih.



HUMANḋCENTRIC ENGINEERINGḊ
THE KEY TO EFFICIENT PERFORMANCE
Setiap pengemudi berbeda. Dengan kebutuhan berbeda, preferensi berbeda, dan gaya berkendara berbeda.
Dan karena Mazda mengutamakan Anda dalam segala hal yang kami lakukan, Mazda6 menawarkan pilihan
mesin Skyactiv sehingga Anda dapat memilih salah satu yang sesuai dengan cara Anda berkendara. Yang terbaik
dari semuanya, teknik Skyactiv tidak hanya menjamin respons dan performa superior yang sesuai dengan gaya Anda,
tetapi juga efisiensi bahan bakar yang superior.

SKYACTIVḋG
Mesin pembakaran internal konvensional hanya memanfaatkan sekitar 30% dari energi potensial dalam
bahan bakar yang mereka konsumsi: sisanya terbuang sia-sia. Jadi Mazda mengembangkan Skyactiv-G,
mesin dengan efisiensi tinggi yang memampatkan campuran udara-bahan bakar ke tingkat yang jauh lebih
tinggi daripada pembangkit listrik konvensional, memeras lebih banyak energi dari setiap tetes bahan bakar.
Rasio kompresi yang tinggi ini, tak tertandingi di antara mesin produksi massal, memberikan kenikmatan
berkendara yang luar biasa dan penghematan bahan bakar yang luar biasa. Dan itu lebih ditingkatkan denganberkendara yang luar biasa dan penghematan bahan bakar yang luar biasa. Dan itu lebih ditingkatkan dengan
rakit teknologi Mazda yang inovatif termasuk port intake yang dioptimalkan dan bentuk piston, injeksi bahan
bakar terpisah dan katup kontrol pendingin.



HUMANḋCENTRIC DESIGNḊ
THE KEY TO COMMUNICATION
Desain human-centric adalah kunci untuk komunikasi yang lengkap dan intuitif antara Anda dan Mazda6.
Serta komunikasi waktu nyata dengan dunia saat Anda sedang dalam perjalanan. Semuanya berkat iterasi
terbaru Mazda dari Human-Machine Interface (HMI) dan sistem Mazda Connect. HMI dan filosofi desainnya
yang berpusat pada manusia kini menyertakan bahkan posisi mengemudi Anda untuk semakin meningkatkan
pengalaman Jinba-ittai dengan pemandangan jalan yang indah dan semua instrumen serta kontrol yang
ditempatkan secara ideal untuk mendukung Anda dalam berkendara yang lebih aman dan menyenangkan.

HUMANḋMACHINE INTERFACE (HMI)
Mobil modern terus menghadirkan lebih banyak informasi yang dapat membingungkan, bahkan mengalihkan
perhatian. Jadi Mazda merekayasa HMIḋnya sepenuhnya di sekitar Anda, untuk memberikan informasi mendetail
dengan gerakan mata dan tekanan yang minimal. Kontrol, instrumen, roda kemudi, dan tuas persneling semuanya
ditempatkan secara ideal terkait dengan kursi pengemudi. Cluster instrumen utama dan roda kemudi ergonomis
yang mengoptimalkan kenyamanan cengkeraman dipusatkan langsung pada pengemudi, sedangkan pedal diposisikan
secara simetris agar jatuh secara alami di bawah kaki. Visibilitas yang sangat baik terjamin berkat pilar A yang terletaksecara simetris agar jatuh secara alami di bawah kaki. Visibilitas yang sangat baik terjamin berkat pilar A yang terletak
di belakang untuk menawarkan pandangan jalan yang lebih luas. Mazda6 juga dilengkapi tampilan head-up penuh
warna yang diproyeksikan di kaca depan. Tampilan Mengemudi Aktif ini menunjukkan informasi mengemudi utama
tepat di bawah garis pandang horizontal agar Anda tetap mendapat informasi lengkap tanpa perlu mengalihkan
pandangan dari jalan. Layar tengah delapan inci di dasbor menampilkan item terkait hiburan dan juga berfungsi
sebagai layar sentuh saat mobil tidak bergerak. Dalam gerakan, komandan putaran memberikan kendali.
Dengan memutar, menekan dan mengalihkan kenop ini, Anda dapat mengoperasikan fungsi hiburan sambilDengan memutar, menekan dan mengalihkan kenop ini, Anda dapat mengoperasikan fungsi hiburan sambil
menjaga tubuh dan mata Anda pada posisi mengemudi normal. Tidak seperti layar sentuh, tidak perlu melihat
komandan saat mengoperasikannya, meminimalkan gangguan visual. Komandan dikelilingi oleh lima tombol
yang memberikan jalan pintas ke empat layar umum plus tombol kembali.







Filosofi Keselamatan Proaktif Mazda berakar kuat pada keyakinan pada kemampuan pengemudi, yang bertujuan untuk
mendukung mengemudi lebih aman sambil mempertahankan semua kesenangan di jalan terbuka. Mengemudi yang lebih aman
menuntut pengenalan dini akan potensi bahaya, penilaian yang baik dan tindakan yang tepat, dan Mazda bekerja untuk
mendukung fungsi-fungsi penting ini Anda dapat berkendara dengan aman dan tenang meskipun kondisi mengemudi berubah.
Pertama adalah lingkungan pengemudi yang optimal dengan visibilitas yang baik, kontrol yang diposisikan dengan baik, instrumen
yang mudah dibaca, dan gangguan minimal. Berikutnya adalah i-Activsense, portofolio tindakan keselamatan aktif untukyang mudah dibaca, dan gangguan minimal. Berikutnya adalah i-Activsense, portofolio tindakan keselamatan aktif untuk
memperingatkan Anda secara bertahap saat situasi yang berpotensi berbahaya berkembang. Akhirnya ada keselamatan pasif,
yang dirancang untuk membantu melindungi penghuni dan meminimalkan cedera jika terjadi kecelakaan.

HUMANḋCENTRIC INNOVATIONḊ
THE KEY TO SAFER, MORE SECURED DRIVING

CRUISING & TRAFFIC SUPPORT (CTS)
Sistem bantuan pengemudi CTS membantu
mengurangi kelelahan dengan mendukung
akselerasi, pengereman dan kemudi dalam situasi
seperti mengemudi dengan berat lalu lintas jalan
raya. Saat diaktifkan, CTS menyesuaikan kecepatan
kendaraan untuk membantu menjaga jarak yangkendaraan untuk membantu menjaga jarak yang
aman ke kendaraan di depan, serta membantu
dengan yang lain fungsi seperti menjaga jalur
untuk membantu membuat mengemudi dengan
aman dan bebas stres.

MAZDA RADAR CRUISE CONTROL
Mazda Radar Cruise Control (MRCC) MRCC 
ecara otomatis menyesuaikan dan menjaga jarak
yang aman dari mobil di depan, sehingga
mengurangi beban pengemudi pada perjalanan
panjang dan jalan raya. Menggunakan radar
gelombang milimeter untuk menilai kecepatangelombang milimeter untuk menilai kecepatan
dan jarak relatif ke mobil di depan dan secara
otomatis mengontrol kecepatan kendaraan.

BLIND SPOT MONITORING (BSM)
BSM menggunakan sensor radar quasi-milliwave
24 GHz untuk membantu mendeteksi kendaraan
di titik buta di belakang dan ke samping, dan
menggunakan lampu sein saat BSM mendeteksi
kendaraan memicu peringatan visual dan audio.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
RCTA menggunakan sensor yang sama dengan
BSM untuk mengingatkan pengemudi ketika
mendeteksi kendaraan yang mendekat kedua
sisi selama operasi pembalikan. Peringatan
diberikan oleh indikator yang berkedip di kaca
spion dan bunyi bip.spion dan bunyi bip.

ADAPTIVE LED HEADLIGHTS (ALH)
ALH menawarkan dukungan yang lebih besar
kepada pengemudi mengenali potensi bahaya
saat berkendara di malam hari.
Sistem meningkatkan visibilitas malam dan
membantu pengemudi menghindari situasi
berbahaya dengan menggabungkan penggunaanberbahaya dengan menggabungkan penggunaan
High Beam bebas Silau yang dikontrol secara
otomatis (Menampilkan rentang iluminasi yang
dapat disesuaikan melalui a Array LED 20-split)
dan Sinar Rendah Jangkauan Lebar.

SMART CITY BRAKE SUPPORT [REVERSE] (SCBS R)
Sensor ultrasonik yang dipasang di bumper belakang
memungkinkan SCBS R mendeteksi kendaraan dan
rintangan di belakang saat mundur dengan kecepatan
antara sekitar 2 dan 8 km/jam. Jika objek terdeteksi,
sistem secara otomatis mengaktifkan rem untuk
membantu mengurangi kerusakan akibat tabrakan.membantu mengurangi kerusakan akibat tabrakan.



EXTERIOR AND INTERIOR COLOURS EQUIPMENT

Artisan Red Metallic (51F)

Teknologi pengecatan unik Mazda TAKUMIḋNURI (TAKUMIḊ pengrajin handal, NURIḊ lukisan), dengan kombinasi highlights,
bayangan dan kedalaman warna yang belum pernah ada sebelumnya, menekankan keindahan dan kualitas bentuk bodi dari
desain KODO yang dinamis.

Cluster instrumen menampilkan layar warna LCD
TFT tujuh inci di tengah. Selain kecepatan kendaraan,
ini menunjukkan informasi kendaraan yang beragam
dengan cara yang jelas dan mudah dibaca di dekat
bagian tengah garis pandang pengemudi.

Active Driving Display tipe kaca depan dibagi menjadi
dua zona untuk keterbacaan yang lebih baik dengan
informasi status kendaraan prioritas tinggi dan informasi
keselamatan lanjutan yang ditampilkan di bagian bawah,
dan informasi lingkungan berkendara di bagian atas.
Catatan: Foto di atas menunjukkan tampilan kendaraan dengan sistem navigasi.

Sistem ventilasi kursi depan menarik udara panas dan lembab
dari area di mana tubuh penumpang bersentuhan dengan
permukaan kursi, memberikan lingkungan berkendara yang
lebih nyaman. Sistem ini menawarkan kontrol tiga tahap atas
kekuatan ventilasi.

Kursi pengemudi bertenaga sepuluh arah dengan
perosotan depan/belakang, sandaran, penopang
pinggang, angkat dan miring memberikan posisi
berkendara yang optimal untuk pengemudi dari
hampir semua ukuran. Memori menyimpan beberapa
posisi duduk bersama dengan lokasi proyeksi,
kecerahan, dan pengaturan konten Tampilankecerahan, dan pengaturan konten Tampilan
Mengemudi Aktif.

Velg aluminium 19 inci yang stylish terlihat lebih besar
dari ukuran aslinya dan menghadirkan tampilan pahatan
yang kuat. Lapisan perak yang cemerlang meningkatkan
keanggunan Mazda6 yang matang.

Konsol tengah menyertakan pengisi daya nirkabel Wireless
untuk mengaktifkan pengisian daya ponsel cerdas yang
kompatibel dan perangkat lain yang diletakkan di atasnya
saat mesin bekerja.

TAKUMIḋNURI

Nappa leather, Tan


