BURY CC 9058
Car kit hands free cu
Bluetooth, ecran
touchscreen detaşabil şi
funcţie de încărcare a
telefonului mobil
Conduceţi în siguranţă
Evitaţi riscurile producerii unui accident, tinând
ambele mâini pe volan. Un sistem car kit este
soluţia legală de folosire a telefonului mobil la
volan.

Uşurinţă în utilizare
Permite efectuarea de apeluri, primirea de
apeluri, accesarea agendei sau a listei de apeluri
direct de pe ecranul touchscreen.

Mod multipoint
Posibilitatea conectării simultane a două
telefoane mobile.

Comenzi vocale
Permite efectuarea de apeluri folosind
etichetele vocale memorate în telefonul mobil.

Sincronizare automată
La punerea contactului, se face conectarea
automată între telefon şi car kit.

Ieşire mini-USB
Permite încărcarea acumulatorului telefonului
mobil pentru convorbiri nelimitate în maşină.
Permite update-ul de software al car kit-ului.

Intrare AUX-IN
Permite redarea prin sistemul audio auto a
muzicii digitale stocate pe orice dispozitiv
extern.

Amplificator 30 W integrat

BURY CC 9058
FUNCŢII

BENEFICII

Apelare vocală

Permite apelarea contactelor stocate în memoria telefonului prin folosirea
etichetelor vocale.
În momentul primirii unui apel sau a afectuării unui apel, sistemul opreşte
sonorul radioului (Radio Mute).
Pot fi redare fişiere audio MP3 direct prin sistemul audio al maşinii, dacă
telefonul dvs. mobil este compatibil cu protocolul A2DP.
Permite încărcarea acumulatorului telefoanelor mobile cu conexiune micro
USB.
Permite redarea prin sistemul audio auto a muzicii digitale stocate pe orice
dispozitiv extern.
Permite redarea muzicii stocate în iPhone.

Oprire automată a radioului în timpul convorbirilor
telefonice
Redare muzică MP3 prin A2DP
Cablu de încărcare micro USB inclus
Cablu AUX-IN inclus
Redare muzică de pe Apple iPhone prin Bluetooth
Amplificator 30 W integrat, clada D
Actualizarea software-ului
Conectivitate mărită

Sunet de calitate. Melodiile stocate în telefonul mobil pot fi redate direct în
sistemul de boxe al maşinii.
Versiunea software poate fi actualizată, prin cablu de date, în cazul în care o
nouă versiunea software este disponibilă.
Car kitul este compatibil cu majoritatea telefoanelor cu Bluetooth, inclusiv cu
iPhone şi Blackberry.

SPECIFICAŢII TEHNICE
Detalii tehnice
Capacitate memorie

Variante de montaj:

Limbi străine pentru meniu şi instrucţiuni
Prezentare vocală a punctelor din meniu
Citirea înregistrărilor din agenda telefonică (TTS)
Administrare utilizatori
Profile Bluetooth

8 telefoane, 1000
contacte / telefon
23 (inclusiv română)
da
da
da (8)
Handsfree, A2DP

Dimensiuni display multi-funcţional
Dimensiuni unitate centrală

55 x 75 x 10 mm
153 x 58 x 22 mm

Tensiune de operare
Curent în stand-by

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
de la -40° C la + 50° C

Curent în funcţionare

Temperatură de funcţionare

Acreditări
Acest car-kit îndeplineşte cerinţele Directivei
Uniunii Europene 1999/5/EC.
Modelul este realizat conform directivei
tehnice 2009/19/EC.

Conţinut pachet
Ecran multifuncţional CC 9058 cu suport şi
picior de montaj, şurub pentru suport şi
mască de cauciuc, bandă adezivă
Cutia electronică
Microfon extern
Cablu de încărcare Micro-USB
Fascicul de cabluri ISO
Cablu prelungitor
Cablu AUX-IN
Ghid rapid
Manual de utilizare în limba română
Certificat de garanţie

