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KÓD PRODUKTU 

INTERPHONEF4MC

KÓD PRODUKTU 

INTERPHONEF4MCTP

3.0

VODĚODOLNÝ 
CERTIFIKACE  IP67 >

BLUETOOTH® KOMUNIKACE

INTERKOM S DOSAHEM AŽ 800* METRŮ
REŽIMY INTERKOMU: 2 JEZDCI NEBO JEZDEC/SPOLUJEZDEC
SPOJENÍ S 5 UŽIVATELI, VŽDY PO DVOU

Představení
INTERPHONEF4MC nabízí motorkářům prvotřídní kvalitní spojení mezi 
spárovanými dvojicemi jednotek na vzdálenost až 800 metrů.
INTERPHONEF4MC spojuje poslední technické inovace pro pohodlnou a 
kvalitní komunikaci a čistší zvuk, než kdy dříve.
INTERPHONEF4MC umožňuje jezdcům přijímat hlasové povely z GPS 
navigace, komunikovat s ostatními prostřednictvím interkomu, vyřizovat 
hovory z mobilního telefonu anebo poslouchat hudbu z připojeného 
přehrávače či telefonu.

Nové funkce

• ANYCOM - Díky této inovativní funkci INTERPHONEF4MC umožňuje
komunikaci v plně duplexním režimu s ostatními interkomy ostatních
výrobců. Párování ostatních jednotek se v provádí s režimu spojení s
mobilním telefonem.

• TTS - Hlasové příkazy z jednotky
• Interkom komunikaci až mezi pěti jednotkami
• Automatické připojování interkomu - pokud se spárovaná jednotka

vzdálí mimo dosah a následně se vrátí, automaticky se opětovně
připojí

• Sdílení hudby - jezdec a spolujezdec mohou poslouchat hudbu z
jednoho zdroje v plné stereo kvalitě

• Dvojí nastavení hlasitosti - pro maximálně komfortní konverzaci v
interkom sada umožňuje zvláštní nastavení hlasitosti pro:
a) pro otevřené přilby
b) pro uzavřené přilby

• Jednoduché párování sady
• Nové FM rádio - vylepšení kvality příjmu signálu, jednoduché ovládání a

vyhledávání stanic
• Vylepšení kvality zvuku

SÉRIE INTERPHONE MC

Single pack

 Twin pack*  V závislosti na rozmanitosti
okolního terénu
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**  Snížený dosah při párování se     
staršími jednotkami INTERPHONE

INTERKOM (plně duplexní do vzdálenosti až 800 m)
•  Komunikace jezdec - spolujezdec
• Až 5 jednotek (každý pár souběžně)

VESTAVĚNÉ FM RÁDIO
• Rozsah FM pásma 88.0 MHz až 108 MHz
• Zabudované RDS - automatické přelazení na

jinou frekvenci v případě slabého signálu
• Paměť na 8 stanic s funkcí Search and store pro

rychlé ukládání a vyhledávání stanic
• Automatické ztlumení v případě hovoru

BLUETOOTH® KOMUNIKACE

SÉRIE INTERPHONE MC

SPECIFIKACE 
• Doba hovoru až 12 hodin
• Pohotovostní režim až 700 hodin
•  Doba nabíjení sady 3 hodiny
•  DSP (Digital Signal Processing) pro filtrování

okolního ruchu a šumu
• Plná podpora funkce interkom se všemi modely

INTERPHONE

MOBILNÍ TELEFON
• Podpora profilů Headset a Handsfree
• Podpora bezdrátového přenosu hudby

prostřednictvím profilu A2DP a AVRCP
• Hlasové vytáčení
• Redial
• Odmítnutí hovoru
• Vytáčení posledního volaného čísla

GPS (nutná podpora profilu headset v navigaci)
• Kompatibilní s nejrozšířenějšími navigacemi
• Přenos hlasových pokynů navigace

MP3/HUDBA
• Bezdrátový (A2DP) nebo drátový přenos

hudby
•  Sdílení hudby

AKTUALIZACE SOFTWARU
• Aktualizace sady prostřednictvím PC s OS Windows

VLASTNOSTI
• Vhodný pro libovolný typ přileb
• Systém rychlého uchycení jednotky na přilbě
• Dvojí možnost uchycení na přilbě (samolepka nebo klip)
• Dvojice tenkých sluchátek pasující do libovolné přilby
• Multifunkční tlačítko
• Certifikace IP67 - voděodolné a prachotěsné tělo

jednotky vhodné pro použití v libovolných
podmínkách

•  Kompatibilní s INTERPHONE REMOTE CONTROL

AUDIO
• TTS (Text To Speech) - hlasový průvodce v sadě s

českými pokyny
• Mikrofon s filtrem šumu
•  AGC Technology - automatické nastavení hlasitosti sady
•  Dvojí nastavení hlasitosti

a) pro otevřené přilby - b) pro uzavřené přilby

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Bluetooth® verze 3.0
• Nabíjecí Li-Pol baterie
• USB kabel s dvojicí konektorů

ROZMĚRY
•  Váha: 55 g
• Délka: 9 cm
• Výška: 4,5 cm
• Hloubka: 2 cm

CERTIFIKÁTY




