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Zestaw uzupełniający z grupy urządzeń głośnomówiących UNI System 8:
Display adapter ze sterowaniem głosowym DialogPlus oraz ekranem dotykowym

Jednym słowem 
sama wygoda.

 System sterowania głosowego DialogPlus – precyzyjne i szybkie rozpoznawanie  
 ludzkiego głosu, z wizualnymi i akustycznymi wskazówkami dla użytkownika

 Komfortowa obsługa przy użyciu ekranu dotykowego 2,8”
 Bezprzewodowa komunikacja telefonu z zestawem uzupełniającym 
  za pomocą złącza Bluetooth®

 Voice Dialling – głosowe wybieranie numerów
 System syntezy mowy Text-to-speech – odczytywanie SMS-ów oraz książki
  telefonicznej przez urządzenie¹



Szczegółowo o 

AD 9060 

Dane techniczne 

Monitor ekran dotykowy 2,8”, kolorowy: 65 
tys. kolorów, 240x320 pikseli QVGA 
TFT

Napięcie zasilania 10 V - 16 V

Język menu DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, US, PL*

Obsługiwane profile 
Bluetooth®

handsfree, headset, FTP, GAP, 
GOEP, OPP, PBAP, SPP, IrMC

Certifikaty zgodności

Zestaw uzupełniający spełnia wymogi dyrektywy Unii 
Europejskiej 2004/108/EG „Elektromagnetyczna 
kompatybilność”.

  

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy UE 72/245/
EWG ze wszystkimi zmianami dyrektywy 2006/28/WE 
„Kompatybilność elektromagnetyczna w pojazdach”.

  

 Możliwość prowadzenia kilku rozmów równocześnie 
   – obsługa połączeń oczekujących, telekonferencja 
   z maks. 7 rozmówcami1

 Funkcja automatycznego odbierania rozmów
 Wyświetlanie informacji na ekranie: książki telefonicznej, 

   spisu połączeń, spisu numerów odebranych, telefonu 
   i operatora etc.1

 Zapis kilku numerów kontaktowych przy jednym nazwisku
 Pojemność pamięci: maks. 10 numerów telefonów, 

   1000 SMS-ów, 150 zapisów głosowych, 15 000 pozycji 
   w książce adresowej

 Automatyczne uruchamianie trybu noc/dzień, 
   do wyboru różne warianty kolorystyczne

 Opatentowany, szybki i prosty montaż zatrzaskowy zestawu     
   uzupełniającego

Warianty kolorystyczne:
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1Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora, wersji oprogramowania.

Zestawy uzupełniające:

UNI Take&Talk 
      (Uchwyt)

Zestaw podstawowy
UNI CarTalk2

   Take&Talk BT 
(Uchwyt uniwersalny)  

     AD 9060 
(Display adapter)

2Możliwość podłączenia innych zestawów podstawowych z grupy UNI System 8.

rozmawiaj 
ze wszystkimi 

 naraz.

Zastrzega się prawo do wystąpienia błędόw 
i wprowadzania zmian.


