EQUIPMENT

EXTERIOR AND INTERIOR COLOURS

i-ACTIV AWD

Overhead view and front/rear view monitor displays
1 Reversing into a parking

Sistem AWD terbaru dari Mazda, i-Activ AWD, bekerja sama dengan GVC Plus
memberikan kepercayaan diri pada pengemudi untuk berkendara di permukaan jalan
apa pun. Mengadopsi sistem Off-Road Traction Assist yang meminimalkan terjadinya
selip pada ban dan hilangya energi, meningkatkan daya dorong dalam kondisi jalan
yang buruk dan penghematan bahan bakar, dan secara bersamaan mendistribusikan
daya secara optimal antara roda depan dan belakang.
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SKYACTIV-G 2.5T
Mesin turbo dari Mazda CX-9 memberikan anda torsi terbaik di kelasnya dengan tetap
memperhatikan efesiensi bahan bakar. Skyactiv-G 2.5T adalah teknologi Mazda yang
memaksimalkan penghematan bahan bakar bersama dengan perfroma dinamis, pada
putaran mesin rendah hingga menengah.
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Premium Color
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Side view monitor display
Concern about striking oncoming vehicles

TAKUMI-NURI
Concern about striking kerb with nearside front wheel
Rear wide-angle view
monitor display
Concern about blind spots

TAKUMI-NURI (TAKUMI: pengrajin, NURI: lukisan), merupakan teknologi pengecatan kendaraan yang unik dari Mazda
dilakukan dengan kombinasi warna, highlight, bayangan dan kedalaman warna yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Semakin menekankan keindahan dan kualitas bentuk bodi dari desain Kodo yang dinamis. Kini jajaran CX-9 mencakup dua
warna terbaru TAKUMI-NURI: Machine Gray Metallic dan Soul Red Crystal Metallic. Sorotan warna memikat, kedalaman
warna, dan transparansi yang luar biasa dari Soul Red Crystal Metallic memberikan kesan kuat akan energi emosional,
memberi CX-9 penampilan yang lebih segar, mewah dan mengesankan.
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MAZDA CONNECT

Note: Gambar yang ditampilkan adalah untuk keperluan ilustrasi.

Koneksi serbaguna melalui Bluetooth® saat sedang berkendara. Dapatkan beragam
pilihan hiburan saat terhubung dengan smartphone Anda. Fitur Audio system yang
dihadirkan memungkinkan Anda mengakses radio AM/FM, pemutar music portable dan
Aha Internet Radio. Dilengkapi dengan layar 9-Inci.

360 VIEW MONITOR SYSTEM

FRONT SEAT VENT

Sistem ventilasi pada kursi depan membuang udara
panas dan lembab dari area permukaan kursi yang
bersentuhan langsung dengan pengemudi, untuk
menghasilkan kenyamanan dalam mengemudi.
Sistem ini dapat diatur dalam tiga tingkat kekuatan.

BOSE 12-SPEAKERS
Sistem audio premium BOSE® yang dilengkapi dengan 12 speaker dengan rentang bass
yang luas yang memungkinkan crossover points yang lebih baik sehingga tercipta
frekuensi suara yang baik. Semua ini menghasilkan suara musik yang akurat tidak hanya
dari nada treble tertinggi namun juga dari nada bass terendah.

7-INCH MULTI INFORMATION DISPLAY
Tiga buah meter dengan layar TFT LCD 7-inci berwarna pada
bagian tengah. Selain kecepatan kendaraan, layar juga
menunjukan berragam informasi kendaraan yang mudah
dibaca dari garis pandang pengemudi.

Menggunakan empat kamera di bagian
depan, samping dan belakang mobil, sistem
ini memperlihatkan area sekitar mobil pada
monitor. Delapan sensor parkir di bagian
depan dan belakang mendeteksi keadaan
dekat, hambatan, dan juga suara alarm. Sistem
juga membantu mendapatkan persepsi dari
blind spots. Teknologi ini sangat membantu
menghindari bahaya karena pengemudi dapat
melihat blind spots, melihat jarak ke
hambatan ketika masuk atau keluar garasi,
mengemudi menuju pertigaan atau melewati
mobil lawan arah di jalan sempit. Tiap sudut
pandang kamera juga dapat dikendalikan
dengan mudah melalui layar sentuh atau
kendali perintah.

SEAT COLOUR

M A Z DA CO N TAC T C E N T E R

Nappa Leather Brown (AWD)

Leather Black (2WD)

*Semua spesifikasi dan pilihan yang terdapat dalam brosur ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan sebelumnya. Karena proses percetakan, warna eksterior dan interior mobil yang
sebenarnya bisa berbeda dengan warna mobil pada gambar.
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Please visit our website www.mazda.co.id
PT. EUROKARS MOTOR INDONESIA

i-ACTIVSENSE

A WARM WELCOME TO QUALITY

Secara

khusus,

fokus

ditempatkan

pada

pencahayaan interior dan suasana, dan trim level
bagian atas menampilkan permainan cahaya untuk
menyambut pengemudi masuk ke dalam mobil.

satu bagian besar, dirancang dan direkayasa untuk
menekankan kualitas dan pengerjaan CX-9. Total
enam port USB - dua untuk setiap baris kursi menyediakan koneksi yang nyaman dan pengisian
Steering assist to avoid lane departure

Terlebih lagi, penumpang di baris kedua bahkan

AS YOU LIKE IT

membedakan SUV terbaik dengan SUV lainnya, dan CX-9 memiliki

SUV premium Mazda CX-9, adalah jawaban ideal untuk kebutuhan kendaraan
keluarga Anda. Dirancang untuk sepenuhnya memuaskan keinginan Anda
untuk berkendara yang menyenangkan dan responsif. Rahasia dari kinerja luar
biasa ini adalah Skyactiv Technology, penilaian ulang Mazda yang inovatif dari
setiap aspek tunggal dari mobil yang menantang semua konsep rekayasa
otomotif yang telah terbentuk sebelumnya. Dan Teknologi Skyactiv bahkan
lebih berkembang dengan Skyactiv-Vehicle Dynamics dan G-Vectoring
Control Plus (GVC Plus) untuk memberikan kesenangan berkendara langsung
bagi Anda, di samping kenyamanan dan ketenangan tak tertandingi untuk
semua penumpang. Hasilnya respon linier yang mudah, kendali kendaraan
Jinba-ittai yang luar biasa, tingkat keamanan yang tinggi, dan penghematan
bahan bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

ruang penyimpanan, termasuk tempat gelas untuk seluruh baris
kursi, ditempatkan dengan penuh presisi di seluruh kabin. Desain
kursi jok baris kedua yang pintar memberi kemiringan ke depan
dengan jarak yang lebar antara jok kursi belakang dan roda
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Approaching vehicle detection area
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Torque assistance
Driver
operation

When the vehicle is
about to stray from
its lane

Kemudahan dan kenyamanan adalah dua faktor utama yang

Warning from left speaker

Detection range: approx. 50m

Steering assist to stay in the
centre of the lane

Torque assistance

menikmati kenyamanan sunshade kaca belakang.

DISTINCTION IN DYNAMICS

Approaching vehicle detection area

1

Kesenjangan panel interior yang minim, trim hiasan

daya ponsel, tablet, dan perangkat kecil lainnya.

Warning from right speaker

No glare due to partially
dimmed headlights
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When the driver ’s
operation is not
sufficient

ADAPTIVE LED HEADLAMP (ALH)

1

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

ALH membantu pengemudi untuk mengenali potensi bahaya
saat berkendara di malam hari. Sistem ini meningkatkan jarak
pandang malam dan membantu pengemudi menghindari situasi
berbahaya dengan menggabungkan fungsi lampu jauh bebas
silau (rentang pencahayaan dapat disesuaikan) dan lampu dekat
dengan jangkauan yang luas.
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LANE-KEEP ASSIST SYSTEM (LAS)

SMART CITY BRAKE SUPPORT [FRONT/REAR] (SCBS F/R)

LDWS mengenali tanda lajur pada permukaan jalan. Ketika
perpindahan jalur terprediksi, sistem ini akan mengeluarkan
suara peringatan yang terdengar mirip seperti suara yang dibuat
mobil saat berjalan ke jalur bergemuruh, sehingga pengemudi
dapat segera melakukan koreksi kemudi. Sistem ini akan
non-aktif saat pengemudi dideteksi menggunakan lampu sen
untuk berpindah jalur.

6
BLIND SPOT MONITORING (BSM)
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BSM menggunakan sensor radar quasi-milliwave 24GHz untuk
mendeteksi kendaraan pada blind spot di posisi belakang dan
samping mobil. Peringatan audio serta visual akan aktif saat
lampu sen dinyalakan dan sistem ini mendeteksi kendaraan
pada blind-spot.

belakang untuk memudahkan akses baris ketiga. Dengan ketiga
baris kursi tegak, ruang bagasi menjadi sangat luas, dan kursi baris
ketiga menawarkan lipatan dengan satu sentuhan individu,
sedangkan kursi baris kedua adalah split 60/40 dengan lipatan
split satu sentuhan. Dan hands-free power liftgate memungkinkan
Anda membuka dan menutup gerbang bahkan ketika tangan Anda
penuh hanya dengan menempatkan kaki Anda di bawah sensor
yang terletak di bawah bumper belakang.

4

Sebuah kamera menghadap kearah depan yang dapat
mendeteksi tanda jalur dan membantu kemudi Anda agar tetap
berada di jalur yang aman. Sistem canggih ini juga akan memberi
tahu Anda saat terjadi perpindahan jalur yang tidak disengaja
dengan menggetarkan roda kemudi atau dengan alarm. Bila
perpindahan jalur disengaja (terdeteksi penggunaan sinyal
belok, dll) bantuan kemudi dibatalkan dan tidak ada peringatan
yang diberikan. Sistem beroperasi pada kecepatan di atas sekitar
60km/jam.
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SCBS F/R dapat mendeteksi kendaraan baik di depan maupun
di belakang kendaraan, dan secara otomatis menggunakan rem
untuk membantu mencegah kecelakaan. Sistem ini beroperasi
pada kecepatan hingga 30 km/jam, kamera pendeteksi depan
telah diperbaharui sehingga memiliki area cakupan yang lebih
luas. Saat mundur, sistem beroperasi pada kecepatan antara
sekitar 2 dan 8 km/jam dan mendeteksi rintangan dengan
menggunakan sensor ultrasonik.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
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Note: Fungsi i-Activsense bukan pengganti kemampuan Anda untuk berkendara secara aman dan berhati-hati. Terdapat keterbatasan terhadap jarak dan kemampuan deteksi pada
sistem. Ketersediaan perlengkapan dan fitur keamanan bergantung kepada negara dan model mobil. Silakan datang ke delaer Mazda terdekat untuk konsultasi lebih lanjut

RCTA menggunakan sensor yang sama dengan BSM untuk
mengingatkan pengemudi saat mendeteksi kendaraan yang
mendekati dari kedua sisi selama mobil dalam kondisi mundur.
Peringatan diberikan dengan indikator berkedip pada spion dan
melalui bunyi.

