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CC 9048
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® z 3-klawiszowym pilotem
i funkcją ładowania baterii

Montaż

Podświetlane przyciski

Elegancki montaż:
przewód można
przeciągnąć dołem,
górą lub z tyłu.

W zestawie:

Pilot z 3 podświetlanymi przyciskami – dyskretnie wbudowane i wygodne w użyciu
Muzyka bez granic – dzięki bezpośredniemu transferowi muzyki1 i zintegrowanemu
wzmacniaczowi cyfrowemu o mocy 30 W
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2.

3.

4.

Voice-Tags2 – dostęp do funkcji wybierania głosowego w telefonie
Multipoint – równoczesne połączenie dwóch telefonów z urządzeniem
Funkcja ładowania baterii telefonu komórkowego – gwarantuje nieograniczony czas
rozmowy w pojeździe

5.

6.

7.

8.

1. Centralka elektroniczna
2. Podświetlany pilot

W szczegółach:

3. Mikrofon

 Informacje dla użytkownika – informacje o statusie do wyboru w 4 różnych językach
(niemiecki, angielski, francuski, hiszpański)

4. Wiązka kablowa ISO

 Doskonała jakość dźwięku dzięki wykorzystaniu samochodowego systemu audio
i funkcji filtrowania zakłóceń i szumów

6. Kabel AUX-In

 Automatyczne wyciszanie radia podczas rozmów telefonicznych

8. Skrócona instrukcja obsługi

5. Przedłużacz
7. Kabel do ładowania Micro-USB

 Pojemność pamięci – maks. 8 telefonów
 Możliwość aktualizacji – poprzez opcjonalny kabel USB i pakiet oprogramowania
 Kabel ładujący w zestawie – do telefonów komórkowych z wejściem Mikro-USB
 Kabel AUX-In w zestawie – do przenoszenia plików muzycznych z telefonu
komórkowego
1
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Akcesoria
do twojego telefonu

przez A2DP lub kabel AUX-In
Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora oraz wersji oprogramowania.
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Wymiary zewnętrzne zestawu głośnomówiącego

55 x 23 x 13 mm

Napięcie zasilania

10 V - 16 V

Pobór prądu w stanie spoczynku

max. 1 mA przy U = 13,5 V

Natężenie prądu roboczego

ok. 500mA w trybie czuwania / maks. 1,5A przy rozmowach

Wymiary zewnętrzne centralki elektronicznej

153 x 58 x 22 mm

Profile Bluetooth®

Handsfree, Headset, A2DP
Certifikaty

1.

2.

1. Kable do ładowania telefonów
komórkowych i smartfonów
2. BURY ChargingCradle Universal

Zestaw głośnomówiący CC 9048 spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej 1999/5/WE
Spełnia wymogi dyrektywy UE 2009/19/EG odnoszącej się do "Kompatybilności elektromagnetycznej w pojazdach"

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (17) 788 46 00, fax: (17) 584 52 11

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.
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