
1 COMMUNICATIESYSTEEM
VOOR SOLO RIJDERS

Of je nu elke dag motor rijdt of alleen in het weekend, de scala rider FREECOM 1 is speciaal ontworpen om zowel superieure 
prestaties als een volledig gamma van essentiële functies te bieden.
Als je in je eentje een trip maakt, is de FREECOM 1 je perfecte rijpartner. Met zijn gestroomlijnde en aerodynamische nieuwe 
ontwerp is het apparaat eenvoudig in gebruik en geschikt voor vrijwel elk type helm. Dit robuuste apparaat is zowel 
water- als stofbestendig (IP67), ideaal voor het rijden onder zware weersomstandigheden. Uitstekend geluid wordt 
gegarandeerd dankzij de nieuwe ultradunne 40 mm HD stereospeakers. En daarnaast is de accuduur sterk verbeterd, 
zodat hij 13 uur lang meegaat tot de volgende lading.
Met de meervoudige connectiviteitsopties voel je je nooit meer alleen tijdens het rijden. Het systeem is uitgerust met 2 Bluetooth-
kanalen, die u elk apart kunt verbinden met een ander apparaat, zoals een mobiele telefoon of GPS-navigatiesysteem. 
A2DP muziekstreaming is ook beschikbaar vanaf een mobiele telefoon of elke andere draadloze MP3 speler.
Geniet van geavanceerde technologie voor een zorgeloze rij-ervaring. Met AGC-technologie aan boord wordt het volume 
van je FREECOM 1 automatisch afgesteld op basis van achtergrondgeluiden en rijomgeving. Met veiligheid in het 
achterhoofd zorgt de spraakactiveringstechnologie (voice activation technology, VOX) ervoor dat alle inkomende 
gesprekken handsfree beantwoord kunnen worden. Pas je instellingen aan en bedien je apparaat onderweg met de 
Cardo SmartSet-app, die compatibel is met zowel iOS- als Android-telefoons. Het onlineplatform Cardo Community 
biedt upgrades voor gebruikerssoftware en extra opties voor de configuratie van je apparaatinstellingen.

CONNECTIVITEIT MET MOBIELE TELEFOONS
• Handelingen met mobiele telefoons: oproepen doen, ontvangen, afwijzen; sneltoetsen

• Bluetooth-connectiviteit met 2 apparaten: mobiele telefoon/GPS

• Parallelle audiostreaming: GPS-instructies zijn ook tijdens telefoongesprekken te horen

MUZIEKFUNCTIES
• Stereo Bluetooth (A2DP) voor draadloze muziekstreaming

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
• VOX: Handsfree oproepen aannemen/afwijzen.

• AGC (Automatic Gain Control, automatische versterkingsbediening): Automatische aanpassing van speakervolume

APPARAATBEDIENING
• Cardo SmartSet™-app voor Android- en iOS-apparaten

• Cardo Community-webplatform voor aanpassing van je instellingen en software-updates

• Compacte HD 40 mm stereospeakers (vervangbaar)

• Hybride microfoon

• IP67 gecertificeerd – Water- en stofbestendig

• Praattijd: 13 uur

Cardo SmartSet-app

FUNCTIES
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Cardo Systems
1204 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205

cardosystems.com
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I N T E R C O M

4-wegs conferentiegesprekken 
via intercom

Motor-naar-motor intercom Tot 1,2 km

Bestuurder-naar-passagier 
intercom

Cardo Gateway

Intercomschakeling tussen 1+3

Click-to-Link®

T E C H N O L O G I E

Cardo Community®
webplatform voor software-
updates en aanpassing van 
instellingen

Cardo SmartSet-app  
(iOS/Android)

Gesproken statusmeldingen

AGC-technologie Automatische 
aanpassing van speakervolume

 

•  Spraakactivering voor 
intercom
•  Spraakactivering voor 
telefoongesprekken

C O N N E C T I V I T E I T

Bluetooth-connectiviteit met 2 
apparaten

Navigatie-instructies ontvangen 
van GPS-apparaat

Ingebouwde FM-radio met RDS 
en radio sharing

Stereo muziekstreaming (A2DP) 
vanaf smartphones/mp3-spelers

Bestuurder-naar-passagier Music 
Sharing™

Parallelle audiostreaming

Spraakgestuurd kiezen

A L G E M E E N

Compacte HD 40 mm 
stereospeakers

Uitwisselbare microfoon Hybride & 
bekabeld

Hybride & 
bekabeld Hybride

Spraaktijd/Stand-by 13 uur/
1 week

13 uur/
1 week

13 uur/
1 week

Water- en stofbestendig

• Handelingen met mobiele 
telefoon: oproepen doen, 
ontvangen, afwijzen, 
sneltoetsen

• Conferentiegesprekken

FREECOM-SERIE - VERGELIJKINGSTABEL

Led-lampje

Volume omlaag

Volume omhoog

Multifunctionele

USB

Serie

(*) Resultaten hangen af van terrein

Telefoon


