Interphone AVANT
Web produktu: www.interphoneavant.cz
Autorizovaný prodejce, česká distribuce: www.interphonef5.cz

Bluetooth handsfree Interphone AVANT slouží pro komunikaci až 8 motorkářů nebo jejich spolujezdců na vzdálenost
až 1,7 km. Představuje vlajkovou loď mezi Interphone motorkářskými sety pro rok 2019, ergonomické tělo jednotky
AVANT v sobě ukrývá ty nejmodernější technologie. Set je ideální pro všechny, kteří chtějí být neustále ve spojení
se svými spolujezdci, sdílet informace o trase, hudbu i různé jiné zážitky. Díky duálnímu Bluettoth modulu umožní
AVANT současně komunikovat se spolujezdci a přitom nechat hrát hudbu nebo rádio v pozadí. Hraná skladba se
tak při příchozím hovoru nepřeruší. Interphone AVANT je kompatibilní se všemi smartphony s technologií Bluetooth,
umožní vám přijímat telefonní hovory nebo poslouchat instrukce z GPS navigace. Je vhodný pro instalaci pro všechny
typy motorkářských helem, instalace je rychlá a jednoduchá. Se svojí výdrží až 20 hodin zvládne Interphone AVANT
i dlouhé cesty na jedno nabití. Samozřejmostí je odolnost vůči dešti i jiným vlivům počasí. O veškeré ovládání se
postarají tlačítka umístěná přímo na Bluetooth jednotce, nebo můžete inerkom ovládat pomocí hlasových povelů.
Vlastnosti:
- Bluetooth handsfree pro motorkáře
- oboustranná komunikace pro až 8 jezdců/spolujezdců na různých motorkách
- dosah až 1.7 km (oboustranná komunikace)
- duální Bluetooth modul (umožňuje komunikaci mezi jezdci s hudbou/rádiem v pozadí)
- ergonomický design s minimální tloušťkou
- voděodolnost se stupněm IP67 (kompletní ochrana proti dešti a prachu)
- ovládání pomocí hlasových povelů + ovládacích tlačítek přímo na interkomu
- aplikace pro smartphony (iOS + Android) umožňující ovládání a konfiguraci interkomu
- jednoduché párování - automatické připojení mezi dvěma nebo více interkomy ihned po zapnutí zařízení
- audio multi mix - během hovoru se puštěná hudba/rádio nebo GPS nepřeruší, ale stále tlumeně běží na pozadí
- funkce Anycom - umožňuje oboustrannou komunikaci s Bluetooth interkomy ostatních značek na trhu
- automatické znovunavázání spojení, pokud dojde k jeho přerušení
Telefonní funkce
- rychlé vytáčení oblíbeného čísla pomocí příkazu interkomu
- hlasové vytáčení (v závislosti na telefonu)
- funkce redial - vytočení posledního volaného čísla
- možnost sdílet telefonní hovor se spolujezdcem
Integrované FM rádio
- zabudovaný přijímač pro frekvence 88.0 MHz - 108 MHz přijímač
- RDS funkce (Radio Data System)
- předvolba až osmi stanic
- automatické pozastavení rádia při příchozím hovoru
GPS
- kompatibilita s naprostou většinou Bluetooth GPS navigací pro motocykly na trhu
- podpora GPS hlasových funkcí
- kompatibilní s většinou navigačních aplikací pro smartphony
MP3/Hudba
- bezdrátový přenos MP3 (A2DP/AVRCP) ze smartphonu nebo MP3 přehrávače
- možnost sdílení hudby mezi jezdcem a spolujezdcem
Audio
- TTS funkce pro hlasové oznámení ID volajícího při příchozím hovoru
- ovládání zvuku pomocí hlasových povelů

- směrový mikrofon odolný proti větru
- NDVC (Noise dependant volume control) pro zvýraznění hlasu při hovoru
- dva různé módy hlasitosti pro integrální nebo vyklápěcí + Jet helmy
Bluetooth/Firmware
- Bluetooth verze: 5.0
- duální Bluetooth čip pro rozšířenou konektivitu + Audio multi mix (hovor + hudba/rádio v pozadí)
- firmware update možno provést přímo z PC (Windows i Mac OS)
Baterie
- “Infinity” baterie s rekordní výdrží
- doba hovorů: až 20 hodin
- pohotovostní režim: až 1000 hodin
- rychlé nabíjení: za 60 minut dobije interkom 80% baterie, 20 minut nabíjení vystačí na 6 hodin hovoru
- konektor pro mikrofon a reproduktor (mini USB) + konektor pro nabíjení, data a AUX (micro USB)
Rozměry:
- délka: 86,9
- výška 50,4 mm
- hmotnost: 64g

