Bury Easy Touch
Car kit hands free portabil cu tehnologie
Bluetooth şi taste iluminate
(cod 1-58-0201-0)

Bury Easy Touch are un sistem de prindere de parasolar, iar ecranul poate fi vizualizat din
diverse unghiuri, pentru utilizare optimă în maşină.
Bury Easy Touch permite condusul maşinii cu ambele mâini pe volan, lăsând şoferului plăcerea
de a vorbi nestingherit la telefonul mobil.

FuncŃii şi beneficii cheie:
Taste cu senzori, iluminate – pentru gestionarea apelurilor şi controlul volumului
Comenzi vocale – efectuare apeluri folosind etichetele vocale memorate în telefonul
mobil
Clip pentru parasolar – pentru instalare simplă şi flexibilitate în utilizare
FuncŃie de încărcare a bateriei – la birou, prin cablu USB sau în maşină, la brichetă
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ConduceŃi în siguranŃă, Ńinând ambele mâini pe volan
Posibilitate conectare prin Bluetooth a telefonului mobil la carkit
UşurinŃă în utilizare: taste iluminate prin senzori, etichete vocale stocate în telefonul mobil
Model portabil – nu necesită instalare
Sunet clar la redarea apelurilor telefonice, prin difuzorul incorporat
Design slim, ultra finisat
Scade riscul de furt din maşină – model portabil, cu sistem de prindere de parasolar
Mod economisire baterie – car kit-ul intra în mod stand by dacă nu este utilizat timp de 30
secunde
Design compact – difuzor şi microfon integrate
SoluŃia legală de folosire a telefonului mobil la volan
Conectivitate mărită - compatibil cu majoritatea telefoanelor cu Bluetooth, inclusiv
iPhone şi Blackberry
Software upgradabil prin cablu de date
Limbi străine diferite pentru sistem: engleză, franceză, germană, olandeză
ReŃine până la 10 telefoane în memorie
Redarea muzicii stocate în telefonul mobil prin protocolul A2DP

Modalitate amplasare în maşină – pe parasolar

Detalii tehnice:
Dimensiuni
Tensiune de operare
Autonomie în funcŃionare
Autonomie în mod de aşteptare
Profiluri Bluetooth

88 x 60 x 15 mm
5V
până la 7 ore
până la 350 ore
Handsfree, A2DP

ConŃinut pachet:
1. Carkit hands free
2. Clip de parasolar
3. Cablu USB
4. Încărcător la bricheta maşinii
5. Certificat de garanŃie

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

