
 

 BURY CC 9068 

 
 

Car kit hands free cu comandă vocală, 
Bluetooth, ecran touchscreen 
detaşabil, multipoint 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. Citeşte SMS-uri, Speech to Text, 
Text to Speech.  
 

Sincronizare automată 
Permite conectarea automată între telefon şi car kit şi se 
realizează sincronizarea automată a agendei şi a 
registrului de apeluri. 
 

Mod multipoint 
Posibilitatea conectării simultane a două telefoane 
mobile. 

 

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

Cuvânt magic 
Permite activarea comenzilor vocale printr-o singură 
comandă vocală. 

Voice memo 
Permite înregistrarea convorbirilor telefonice şi 
memorarea de note vocale pentru ceilalţi conducători ai 
autoturismului, în mod privat sau general. 

 

Redare muzică prin A2DP 
Melodiile stocate în telefonul mobil pot fi redate direct în  
sistemul de boxe al maşinii. 

Amplificator 30 W integrat 

 

Ieşire mini-USB, Intrare AUX-IN 



 

BURY CC 9068 

FUNCŢII  BENEFICII 
Touchscreen Display multifuncţional, intuitiv, uşor de utilizat. 

Apelare vocală  Permite apelarea contactelor stocate în memoria telefonului prin folosirea etichetelor vocale. 

Dialog Plus În cazul comenzilor vocale, funcţia Dialog Plus permite recunoaştere rapidă şi inteligibilă a 
cuvintelor; nu este nevoie să faceţi setare de voce; simboluri vizuale şi audio. 

Ecran detaşabil Scade riscul de furt din maşină. 

Informaţii afişate pe ecran Contacte, registru apeluri, calitate recepţie, model telefon, numele operatorului de reţea. 

Mod zi / noapte Sistemul permite trecerea automată de la modul zi la modul noapte, cu posibilitate de alegere a 
culorilor pentru fiecare mod. 

Oprire automată a radioului în 
timpul convorbirilor telefonice 

În momentul primirii unui apel sau a afectuării unui apel, sistemul opreşte sonorul radioului 
(Radio Mute). 

Posibilitate incheiere convorbiri 
aflate în derulare 

Carkit-ul se conectează automat în momentul în care pui contactul, astfel incât poţi termina 
convorbirea pe care o ai în derulare când intri în maşină. Carkitul rămâne conectat şi după luarea 
contactului, permiţând încheierea convorbirii avute în timpul condusului.   

Text to Speech Citeşte cu voce tare mesajele primite. 

Managementul apelurilor Permite schimbarea şi menţinerea apelurilor, efectuarea de conferinţe telefonice cu până la 7 
participanţi. 

Răspuns automat Se poate activa funcţia de răspuns automat, care permite preluarea mult mai rapidă a apelurilor. 

Redare muzică MP3 prin A2DP Pot fi redare fişiere audio MP3 direct prin sistemul audio al maşinii, dacă telefonul dvs. mobil 
este compatibil cu protocolul A2DP  

Amplificator 30 W integrat, clada 
D 

Sunet de calitate. Melodiile stocate în telefonul mobil pot fi redate direct în sistemul de boxe al 
maşinii. 

Cablu de încărcare micro USB  Permite încărcarea acumulatorului telefoanelor mobile cu conexiune micro USB. 

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

Actualizarea software-ului Versiunea software poate fi actualizată, prin Bluetooth, în cazul în care o nouă versiunea 
software este disponibilă. 

Conectivitate mărită Car kitul este compatibil cu majoritatea telefoanelor cu Bluetooth, inclusiv cu iPhone şi 
Blackberry. 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
  

Detalii tehnice  Variante de montaj: 
Display multifuncţional Ecran tactil TFT QVGA 2, 8 inch, 240 x 320 

pixeli, 65.000 culori 
 

 

Capacitate memorie 10 telefoane, 1,500 contacte / telefon, 1,000 
mesaje text, 150 etichete vocale, 15,000 
contacte 

 

Profile Bluetooth Handsfree, Headset, FTP, GAP, GOEP, OPP, 
PBAP, SPP, IrMC, A2DP 

 

Dimensiuni unitate centrală 153 x 58 x 22 mm  

Tensiune de operare  10-16 V Conţinut pachet 
  

 

Ecran multifuncţional CC 9068 

Acreditări  Cutia electronică 

Acest car-kit îndeplineşte  
cerinţele Directivei Uniunii  
Europene 1999/5/EC. 

  Microfon extern 
Suport şi picior de montaj 
Microfon 
Fascicul de cabluri ISO 

Modelul este realizat  
conform directivei tehnice  
2009/19/EC. 

  Husă de protecţie ecran 

Cablu prelungitor 

Cablu AUX-IN, cablu micro-USB 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie 

 


