Bury CC 9045 je profesionalna Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje iz vašega avtomobila. Posebnost naprave je
njena oblika in dimenzije, saj jo lahko montirate praktično kamorkoli in ne bo kazila izgleda vašega armaturnega prostora.
Omogoča prostoročno telefoniranje z izredno čistim zvokom, kar je pri tovrstnih napravah redkost. Pri telefoniranju se glasba
iz zvočnikov utiša in tako slišite samo osebo na drugi strani linije. Za klicanje preprosto izgovorite ime željene osebe in klic se
bo izvršil.
Možno je predvajanje tudi MP3 glasbe na zvočni sistem avtomobila, preko Bluetooth prenosa iz vašega mobilnega telefona ali
katerihkoli drugih Bluetooth naprav.
Zelo enostavna montaža, preprosta uporaba in odlično delovanje so zadostni razlogi za nakup te naprave za prostoročno
telefoniranje.

ZADNJI KOS

- 20%

Cena s popustom 90 €

Bury CC 9056 je profesionalna Bluetooth naprava namenjena za prostoročno telefoniranje iz vašega avtomobila, ter
predvajanje MP3 glasbe na vaš avdio sistem. Preprosto se povežite z vašim mobilnim telefonom preko Bluetooh
povezave in že imate na dosegu vse glavne funkcije vašega telefona za prostoročno telefoniranje ali pa si izberite glasbo
na vašem telefonu in jo predvajajte preko zvočnikov. Za nemoten pogovor se med klicanjem glasba izklopi.
Naprava ima 2.8 inčni na dotik občutljivi zaslon, ki je izredno natančen in hiter. Ima možnost snemanja pogovora, prav
tako pa lahko na napravo posnamete kakršnakoli glasovna sporočila.
Ima možnost prebiranja sms ter e-mail sporočil. Za en kontakt lahko shrani več telefonskih številk in vam pred klicem
ponudi opcijo izbire prave številke. Poljubno je možno nastavljati barve ozadja, za boljšo vidljivost na ekran pa ima
avtomatski preklop med dnevnim in nočnim načinom.
Montaža v avtomobil je zelo enostavna. Napravo lahko postavite na armaturno ploščo v dosegu rok s posebnim
nosilcem. Napajanje je preko avtomobilskega vžigalnika, za varno prenašanje pa dobite zraven tudi lično torbico.

ZADNJI KOS

-20%

Cena s popustom 160 €

Profesionalni vgradni prostoročni komplet, inovativna naprava z zaslonom občutljivim na dotik. Omogoča predvajanje MP3 glasbenih
datotek preko Bluetooth povezave. Kompatibilen z vsemi znamkami vozil in deluje z vsemi telefoni.

Glavne značilnosti:


Touch screen display - upravljanje vseh funkcij naprave preko zaslona občutljivega na dotik,



Multipoint - možnost povezave dveh telefonov istočasno,



A2DP - predvajanje MP3 glasbenih datotek preko Bluetooth povezave,



Text display - možnost branja sms - sporočil ter e - mailov na touch zaslonu,



Enostavna montaža preko iso standard konektorja.



Integriran 30W digitalni ojačevalec za boljšo kvaliteto glasbe



Priložen micro USB kabel za polnjenje telefona ter za posodobitev firmware-a



AUX IN vhod

ZADNJI KOS

-20%

Cena s popustom 160 €

