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VODĚODOLNÝ
CERTIFIKACE  IP67 >

BLUETOOTH® KOMUNIKACE

Interkom pro komunikaci mezi jezdcem a pasažérem
Ideální pro cestování ve dvou
Představení

Inovativní INTERPHONEF3MC nabízí bezdrátovou komunikaci mezi jezdcem 
a spolujezdcem v režimu interkom a zároveň slouží jako handsfree při 
spojení s mobilním telefonem.
INTERPHONEF3MC disponuje dvojicí Bluetooth® jednotek s jednoduchým 
ovládáním, které lze jednoduše nainstalovat na jakoukoliv helmu. 
INTERPHONEF3MC vedle funkce handsfree a interkomu umožňuje propojení 
s GPS navigací a přenos hlasových pokynů z navigace.
INTERPHONEF3MC je plně voděodolný a prachotěsný, snese i pády jednotky.

Nové funkce

• ANYCOM - Díky této inovativní funkci INTERPHONEF3MC umožňuje 
komunikaci v plně duplexním režimu s ostatními interkomy ostatních 
výrobců. Párování ostatních jednotek se v provádí s režimu spojení s 
mobilním telefonem.

• TTS - Hlasové příkazy z jednotky
• Sdílení hudby - jezdec a spolujezdec mohou poslouchat hudbu z

jednoho zdroje v plné stereo kvalitě
• Dvojí nastavení hlasitosti - pro maximálně komfortní konverzaci v

interkom sada umožňuje zvláštní nastavení hlasitosti pro:
a) pro otevřené přilby
b) pro uzavřené přilby

•  Jednoduché párování sady
• Vylepšení kvality zvuku
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**  Snížený dosah při párování se     
staršími jednotkami INTERPHONE

SPECIFIKACE 
• Doba hovoru až 12 hodin
• Pohotovostní režim až 700 hodin
•  Doba nabíjení sady 3 hodiny
•  DSP (Digital Signal Processing) pro filtrování

okolního ruchu a šumu
• Plná podpora funkce interkom se všemi modely

INTERPHONE

INTERKOM
• Komunikace jezdec - spolujezdec

MOBILNÍ TELEFON
• Podpora profilů Headset a Handsfree
• Podpora bezdrátového přenosu hudby 

prostřednictvím profilu A2DP a AVRCP
• Hlasové vytáčení
• Redial
• Odmítnutí hovoru
• Vytáčení posledního volaného čísla

GPS (nutná podpora profilu headset v navigaci)
• Kompatibilní s nejrozšířenějšími navigacemi
• Přenos hlasových pokynů navigace

MP3/HUDBA
• Bezdrátový (A2DP) nebo drátový přenos

hudby
•  Sdílení hudby

AKTUALIZACE SOFTWARU
• Aktualizace sady prostřednictvím PC s OS Windows

VLASTNOSTI
• Vhodný pro libovolný typ přileb
• Systém rychlého uchycení jednotky na přilbě
• Dvojí možnost uchycení na přilbě (samolepka nebo klip)
• Dvojice tenkých sluchátek pasující do libovolné přilby
• Multifunkční tlačítko
• Certifikace IP67 - voděodolné a prachotěsné tělo 

jednotky vhodné pro použití v libovolných 
podmínkách

•  Kompatibilní s INTERPHONE REMOTE CONTROL

AUDIO
• TTS (Text To Speech) - hlasový průvodce v sadě s 

českými pokyny
• Mikrofon s filtrem šumu
•  AGC Technology - automatické nastavení hlasitosti sady
•  Dvojí nastavení hlasitosti

a) pro otevřené přilby - b) pro uzavřené přilby

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Bluetooth® verze 3.0
• Nabíjecí Li-Pol baterie
• USB kabel s dvojicí konektorů

ROZMĚRY
•  Váha: 55 g
• Délka: 9 cm
• Výška: 4,5 cm
• Hloubka: 2 cm

CERTIFIKÁTY

BLUETOOTH® KOMUNIKACE

SÉRIE INTERPHONE MC




