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Jubilejní
Motoparty
v Dřevěnicích
se blíží

Stylovou helmu?
Co takhle Davida?

N

edávno jsem hledal pro kamaráda
k narozeninám nějakou stylovou helmu
na jeho klasika a taky našel. V prodejně
MR43 (www.mr43.cz) jsme koupili nádhernou
Davidu. Že tyhle helmy neznáte? Měli byste.
Ručně dělané exkluzivní helmy britského výrobce
patří k legendám, na trhu jsou už desítky let.
Na výběr je několik modelů a designů, za mě
ale ať kouknete na jakoukoliv, bude vám srdce
poskakovat radostí. Perfektní zpracování,
krásný lak, vážně luxus. A pokud byste nechtěli
za otevřenou helmu utratit tolik nebo pokud
chcete jiný styl, u MR43 najdete také jetky
Biltwell, Blauer nebo Premier. Tak až budete mít
cestu kolem Vrbovky, mrkněte tam.

okud nepatříte mezi vyložené odpůrce moderních technologií, věnujte
chvilku času těmto pár řádkům. Rádi
bychom vám totiž představili bezdrátové
interkomy italské značky Interphone. Ta má
v současné době na trhu trojici modelů
s označením XT. Ty pak mají několik společných rysů a nemluvíme pouze o moderním
designu, podle kterého je na první pohled
rozeznáte od starších Interphone. Spojuje je
odolná vodotěsná konstrukce (IP67), snadná montáž do přilby a také jednoduché
ovládání s českým hlasovým menu. K interkomům můžete pomocí technologie
Bluetooth 3.0 připojit až dva mobilní telefony, GPS navigaci nebo jakýkoliv MP3 přehrávač s A2DP. Stejně tak ale není problém
připojit pomocí kabelu přehrávač s jack
výstupem. Důležitou funkcí je pak
samozřejmě samotný interkom, tedy propojení
více jednotek.

Č

tvrtstoletí, to už je hodně slušná doba,
a pokud se vám tak dlouho daří pořádat jeden z motosrazů, dostane se
samozřejmě pevně do kalendáře toho nejlepšího, co se během roku děje. Takže si
poznačte datum 16.–18. srpna, kdy se
v Dřevěnicích u Jičína odehraje 25. ročník
Motoparty. Program tradičně nabitý, krom soutěží
a vyjížďky se můžete těšit na kapely, jako jsou
Doga, Walda Gang nebo Komunál. Další podrobnosti a možnost ubytování v chatkách najdete
na www.motoparty.cz. Tak se tam uvidíme?

To je plně duplexní, mohou tedy mluvit oba
(nebo i více) uživatelů najednou. Díky DSP
filtru, který ruší nežádoucí šumy, a kvalitním
sluchátkům není problém komunikovat ani
v rychlostech přesahujících české dopravní
předpisy. V použití interkomu se liší jednotlivé modely. Nejlevnější F3XT je stavěn pro
dva uživatele na jedné motorce, dosah je
10 metrů. Výše v hierarchii postavený F4XT
je pro dva jezdce na dvou motorkách s dosahem až 500 metrů v otevřeném prostoru.
Top model F5XT
pak přichází
s možností propojit až 6 jednotek.

S každou další jednotkou pak narůstá
dosah, dvě mezi sebou umí až 1,3 km,
a pokud pojede připojených 6 jezdců, může
být rozdíl mezi prvním a posledním až
2,4 km. Přidejte k tomu RDS rádio, možnost
nabíjení za jízdy, Li-Ionové baterie s výdrží
až 700 hodin v pohotovostním režimu
a 11 hodin hovoru a máte tu špičku na poli
interkomů. Pokud se chcete dozvědět víc,
koukněte na www.motointercom.cz.
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