4

MOTOR-NAAR-MOTOR INTERCOM,
MET MAXIMAAL 4 MOTORRIJDERS

Toeren met een groep vrienden is een fantastische manier om de vrijheid van de weg te ervaren. Het kunnen
communiceren met elkaar is een basisvereiste geworden voor groeptrips. Met de gestroomlijnde aerodynamische scala
rider FREECOM 4 voer je motor-naar-motor gesprekken met 4 motorrijders, elk met een bereik tot 1,2 km*.
Uitgerust met 2 Bluetooth-kanalen, geniet van meervoudige connectiviteitsopties die de FREECOM 4 te bieden heeft:
• Voer intercomgesprekken met 4 andere motorrijders, zelfs met niet-Cardo gebruikers • Probeer de nieuwe FM sharingervaring tussen 2 motorrijders, zelfs wanneer je ver uit elkaar rijdt • Deel een gezamenlijke rij-ervaring met je passagier
terwijl je naar dezelfde muziekstreaming luistert vanaf een A2DP-apparaat • Maak verbinding met een mobiele telefoon
om oproepen te doen of ontvangen of gewoon je GPS-instructies te kunnen volgen.
Met geavanceerde technologie aan boord doet dit betrouwbare apparaat dit allemaal. De FREECOM 4 is zowel
water- als stofbestendig (IP67) en geschikt voor rijden onder alle weersomstandigheden. De nieuwe ultradunne 40
mm HD stereospeakers garanderen een kristalhelder geluid, dat nog verder verbeterd wordt door AGC-technologie
met automatische volume-aanpassing op grond van achtergrondgeluiden. Handsfree spraakactivering (VOX) van
inkomende oproepen zorgt dat je onderweg veilig kunt bellen. Met parallelle audiostreaming kun je je intercomgesprek
gewoon voortzetten zonder dat je belangrijke GPS-instructies mist en zonder onderbrekingen van je muziek of de
radio op de achtergrond.
Pas je instellingen aan en bedien je apparaat onderweg met de Cardo SmartSet-app voor iOS- en Android-telefoons.
Het onlineplatform Cardo Community biedt upgrades voor gebruikerssoftware en extra opties voor de configuratie van
je apparaatinstellingen.
* De resultaten hangen af van de omgeving; verminderd
bereik in combinatie met sommige scala rider modellen.

Cardo SmartSet-app

FREECOM 4 DUO eveneens beschikbaar:
2 voorgekoppelde FREECOM 4-eenheden in één verpakking
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4-wegs conferentiegesprekken
via intercom

Motor-naar-motor intercom
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CONNECTIVITEIT

Bluetooth-connectiviteit met 2
apparaten

Tot 1,2 km

Bestuurder-naar-passagier
intercom

• Handelingen met mobiele
telefoon: oproepen doen,
ontvangen, afwijzen,
sneltoetsen
• Conferentiegesprekken
Navigatie-instructies ontvangen
van GPS-apparaat

Cardo Gateway

Ingebouwde FM-radio met RDS
en radio sharing

Intercomschakeling tussen 1+3

Stereo muziekstreaming (A2DP)
vanaf smartphones/mp3-spelers

Click-to-Link®

Bestuurder-naar-passagier Music
Sharing™
TECHNOLOGIE

Parallelle audiostreaming

Cardo Community®
webplatform voor softwareupdates en aanpassing van
instellingen

Spraakgestuurd kiezen
Cardo SmartSet-app
(iOS/Android)

ALGEMEEN

Uitwisselbare microfoon

AGC-technologie Automatische
aanpassing van speakervolume
• Spraakactivering voor
intercom
• Spraakactivering voor
telefoongesprekken

Spraaktijd/Stand-by

(*) Resultaten hangen af van terrein

cardosystems.com

Cardo Systems
1204 Parkway View Drive
Pittsburgh, PA 15205

Water- en stofbestendig

Hybride &
bekabeld

Hybride &
bekabeld

Hybride

13 uur/
1 week

13 uur/
1 week

13 uur/
1 week

DTS08027 FREECOM 4 Datasheet NL04

Compacte HD 40 mm
stereospeakers

Gesproken statusmeldingen

