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Link do produktu: https://www.teltad.pl/interkom-motocyklowy-midland-btx2-pro-twin-p-2140.html

INTERKOM MOTOCYKLOWY MIDLAND
BTX2 PRO TWIN
Cena brutto

1 049,00 zł

Cena netto

852,85 zł

Cena poprzednia

1 089,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność i cenę

Numer katalogowy

MID-BTX2-PRO-TWIN

Kod producenta

0104149

Producent

Midland

Opis produktu
Towar nie jest już dostępny z powodu zakończonej produkcji.
Zastąpił go nowy model dostępny tutaj:
http://www.teltad.pl/interkom-motocyklowy-midland-btx2-pro-s-twin-hi-fi-z-radiem-p-2271.html

MIDLAND BTX2 PRO jest najnowszy model Midlanda z serii interkomów Bluetooth 4.2
BTX2 PRO jest pierwszym interkomem ze środka oferty z możliwością rozmowy konferencyjnej między 4 osobami.
W trybie jeden do jednego również możliwa jest konfiguracja aż 4 użytkowników.
Wszystko w cyfrowej, jakości DSP i automatyczną regulacją głośności AGC (może być wyłączone) i oczywiście w dupleksie.
MIDLAND BTX2 PRO umożliwia motocyklistom pełne bezpieczeństwo i prostą komunikację, w promieniu do 1000m, także z
użytkownikami interfonów różnych marek.
Funkcja uniwersalny interkom TALK 2 ALL umożliwia urządzenie Midlanda sparować na 2 kanałach i interkomami innych
producentów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ogólna
Interkom 4 osobowy
Komunikacja do 1000m
Bluetooth wersja 4.2 z cyfrowym procesorem sygnału DSP
AGC system automatycznie regulujący poziom dźwięku w zależności od poziomu szumów otoczenia (może być
wyłączone)
Awaryjne światło stop
Połączenie 2 telefonów
Aerodynamiczny design
Dzielenie Muzyki
Radio FM z RDS i pamięcią 6stacji
Głosowe informacje o statusie
VOX
Wodoodporność iPX6
BT Set App android
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BT Button+ BTtalk App
Litowy-jonowy akumulator zapewniający do 35 godz.
Czas ładowania ok. 2 godz.
Aktualizacja i konfiguracja poprzec PC lub aplikację na smartfon
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
BTX2 PRO
2 moduł interkomu
2 zastaw ultra cienkich słuchawek i 2 mikrofonów jeden z elastycznym wysięgnikiem, drugi do wklejenia w cześć
szczękowa kasku
2 wspornik z taśma samoprzylepna
2 wspornik przykręcany do kasku
Ładowarka z kablem USB
Klucz imbusowy
Rzep do mocowania słuchawek
Do pobrania:
Instrukcja obsługi w języku polskim [pdf]
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