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INTERPHOF3MCSHOB

PRO SOUND
HI-FI TECHNOLOGY

KÓD PRODUKTU

3.0

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.
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KÓD EAN
8018080219139

Nové funkce

SKVĚLE
PADNE

kompatibilní s Shoei
Neotec - Gt-Air - J-Cruise

VODĚODOLNÝ
CERTIFIKACE IP67

comm

• 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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INTERPHOF3MCSHOB

Pro Sound - AudIo KIT
Popis
Audio kit Interphone určený pro přilby značky SHOEI
Vlastnosti
- Vysoce citlivý mikrofon
- Tenké reproduktory pro dosažení optimální kvality zvuku
- Jednoduchá instalace
- Perfektně sedí uvnitř přilby
- Vhodný pro sady INTERPHONE sérií MC/XT, F5S a F5
- Testované a plně kompatibilní s přilbami Shoei NEOEC, GT-AIR a J-CRUISE

MANUÁL INSTALACE
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Uvolněte uchycení a vyjměte
polstrování přilby

Odstraňte krycí folii na samolepících
částech sluchátka

POUZE PRO MODEL SHOEI® J-CRUISE

POUZE PRO MODEL SHOEI® GT-AIR

5

4

POUZE PRO MODEL SHOEI® J-CRUISE

ARTICLE CODE

R

1

Vložte levé sluchátko do vyhrazeného
prostoru helmy. Dbejte na správné
zarovnání s klipy přilby

Vložte pravé sluchátko do vyhrazeného
prostoru helmy. Dbejte na správné
zarovnání s klipy přilby

6

Vložte mikrofon do přilby. Dbejte na
správné vyrovnání s otvorem pro
polstrování

7

Odstraňte krycí folii a aplikujte Velcro ™
na mikrofon. Přesahující plast
mikrofonu odřízněte

8
Kompatibilita

Odstraňte druhou krycí folii a
připevněte mikrofon do přilby

Odstraňte krycí folii a připevněte
mikrofon do přilby

Propojte konektory

comm

Vraťte do přilby polstrování

Propojte headset s jednotkou
INTERPHONE

Kompatibilní s
NEOTEC
GT-AIR
J-CRUISE

