Bury CC 9045
Car-kit hands free cu Bluetooth şi butoane luminoase

(cod 1-57-0405-0)

Carkit-ul Bury CC9045 realizează conexiunea Bluetooth cu orice telefon mobil cu această
tehnologie. CC 9045 este dotat cu telecomandă cu butoane luminoase şi comutator extern AC5120,
ce permite oprirea radioului/CD playerului şi transferul convorbirilor telefonice direct în
sistemul de boxe al maşinii, fără a mai fi necesară instalarea unui difuzor suplimentar. Datorită
posibilităŃii de conectare la system 9, telefonul mobil poate fi încărcat în acelaşi timp cu utilizarea
acestuia. În plus, modelul CC9045 este compatibil cu protocolul A2DP, redând fişierele audio din
telefonul mobil direct prin sistemul audio al maşinii.

FuncŃii şi beneficii cheie:
•

•
•

•
•
•
•

UşurinŃă în utilizare: permite apelarea numerelor folosind etichetele vocale din memoria
telefonului
ConduceŃi în siguranŃă, Ńinând ambele mâini pe volan
Sunet clar la redarea apelurilor telefonice, prin difuzoarele maşinii
o Sistemul are un procesor digital de sunet pentru eliminarea ecoului si distorsiunilor
Sincronizare automată cu telefonul cu carkit la punerea contactului
Conectivitate mărită - compatibil cu majoritatea telefoanelor cu Bluetooth
SoluŃia legală de folosire a telefonului mobil la volan
Carkit-ul se conectează automat în momentul în care pui contactul, astfel incât poŃi termina
convorbirea pe care o ai în derulare când intri în maşină. Carkitul rămâne conectat şi după
luarea contactului, permiŃând încheierea convorbirii avute în timpul condusului.

Alte funcŃii şi beneficii:
•
•
•

•

•
•

FuncŃie de apelare vocală (dacă telefonul mobil este dotat cu această funcŃie)
FuncŃie de oprire automată a radioului în timpul convorbirilor telefonice
Redare a fişierelor audio din telefonul mobil direct prin sistemul audio al maşinii - compatibil
cu protocolul A2DP
Posibilitate conectare la system 9, ce permite utilizarea telefonului mobil şi încărcarea
simultană a acumulatorului acestuia
Actualizare online a software-ului
Telecomandă cu sursă de iluminare internă

Detalii tehnice:
Dimensiuni cutie
Tensiune de operare
Curent în stand by
Curent în funcŃionare

153 x 53 x 31 mm
10-16 V
max. 1mA la o tensiune de 13, 5 V
aprox. 500 mA în modul stand by /
max 1,5 A în momentul derulării unui apel
Temperatură de funcŃionare de la -40° C la + 50° C
ConŃinut:
• Unitate centrală
• Telecomandă cu sursă de iluminare internă
• Microfon extern
• Comutator extern AC5120
• Manual de utilizare
• Certificat de garanŃie
Accesorii:
• Transformator de voltaj
• Adaptor de maşină MP3/CD
• System 9
• Difuzor extern

Comutator extern AC5120

Schemă instalare:

Acreditări:
Acest car-kit îndeplineşte cerinŃele Directivei Uniunii Europene 1999/5/EG
Modelul este realizat conform directivei tehnice 72/245/EEC (2004/104/EG).

