
Met een groep de weg op als nooit tevoren! De scala rider® PACKTALK™ introduceert de baanbrekende DMC™ (Dynamic Meshwork Communication 
- dynamische netwerkcommunicatie) -technologie, die het motorrijden geheel vernieuwt. Deze nieuwe geïnnoveerde technologie introduceert 
de 3de generatie communicatiesystemen voor motorrijders, die uw groep (Pack) in staat stelt om constant in contact te blijven via een virtueel 
netwerk, dat zowel spontaan als flexibel is. Elk lid kan eenvoudig inspringen, afhaken en terugkomen zonder gevaar voor de voortgang van het 
gesprek.

De DMC- en de Bluetooth®-technologie van de PACKTALK vullen elkaar aan. De DMC intercomstand biedt geïnnoveerde technologie voor 
groepscommunicatie. De DMC-technologie past zich van nature automatisch aan en herbouwt voortdurend het netwerk zodat de communicatie 
in de groep onverstoord doorgaat, ongeacht de steeds veranderende omgeving. De Bluetoothstand geeft u de vrijheid om mobiele gesprekken te 
houden, navigatie-instructie te horen, te luisteren naar muziek (via de A2DP of de ingebouwde FM-radio), en contact te leggen via de intercom met 
andere Bluetooth-communicatiesystemen.

De afstandsbedieningsmogelijkheid van de Cardo SmartSet app stelt u in staat om uw PACKTALK te bedienen vanaf uw smartphone of tablet.. 
Vanaf uw Android of iOS mobiele apparatuur kunt u  bellen via de intercom en telefoon, naar MP3 muziek en de radio luisteren en instellingen 
veranderen.
  
Groepscommunicatie zoals het altijd had moeten zijn!

Verbindingsmogelijkheden 
in de DMC-intercomstand
• Volledige intercomgroepsgesprekken 

tussen tot 10 PACKTALK-gebruikers (tot 
5 km in full-duplex)

• Een zichzelf aanpassend virtueel 
netwerk voor constant contact

in de Bluetooth-intercomstand
•  2-, 3- of 4-weg groepsgesprek
• “1+8”-intercomwisselen 
• Click-to-Link: voor spontane 

intercomverbindingen

Plus
• Music Sharing™-technologie via A2DP voor samen 

naar muziek luisteren
• Met twee mobiele telefoons / gps-apparaten verbinden
• Met een mp3-speler verbinden voor life stereomuziek via A2DP
• Ingebouwde FM-radio met RDS
• Cardo SmartSet remote control app voor het volledig op 

afstand bedienen van uw apparaat vanaf een smartphone 
of tablet.

• Cardo Gateway voor intercomcontact met non-Cardo headsets
• Parallelle life audio maakt muziek mogelijk tijdens een gesprek

Een 3de generatie communicatiesysteem 
The Power of the Pack!
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Ook leverbaar: de PACKTALK DUO -
met 2 vooraf gekoppelde PACKTALK-s
in een doos
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Cardo Systems, Inc.
100 High Tower Blvd.
Pittsburgh, PA 15205, USA

O
De DMC™-intercomstand voor intercomgesprekken met 
meerdere deelnemers over een virtueel privé netwerk – met 
tot 10 motorrijders J

Opbellen / aannemen / weigeren van gesprekken door een 
spraakopdracht of één druk op de knop

• A2DP/AVRCP-profiel voor draadloos stereo van smartphones
• groepsgespreksstand tussen een opbeller en het duo op de 
motor† Unieke vormgeving: het cilinderwiel en het platte plaatcon-

trolepaneel

I Tot  1 mile / 1.6 km(1) motor-tot-motor-intercom, en tot 5 km 
met 4 of meer motorrijders J Ontvang gps-navigatie-instructies via Bluetooth

i 4-weg Bluetooth-intercomgroepsgesprekken: 2 motorrijders 
en hun passagiers, of 3 afzonderlijke motorrijders (full-duplex) f Ingebouwde FM-radio met RDS:

• 6 voorkeurstations met automatisch scannen
• automatische selectie van het sterkste signaal
• radio aan: 8-10 uur
• inkomende gesprekken onderbreking automatisch de radio1 “1+8” intercomwisselen: wissel tussen 8 andere rijders

c Click-to-Link® Bluetooth-intercom voor spontane gesprekken 
met andere scala rider-gebruikers in de buurt J Verbind draadloos mp3-spelers via A2DP voor stereomuziek

T Spraakopdrachten: spraakherkenningstechnologie voor ware 
handenvrije bediening A Spraakopdrachten: spraakherkenningstechnologie voor ware 

handenvrije bediening  

G Cardo Gateway™:  
voor intercomcontact met non-Cardo headsets V Spraakbesturing voor het ontvangen / afwijzen van inkomende 

mobiele of intercomgesprekken (instelbaar)

K Intercom-naar-mobiel: gesprekken gaan automatisch verder 
via de mobiele telefoon wanneer buiten intercombereik E Statusmededelingen mogelijk in vele talen

g Cardo SmartSet™ App voor afstandsbediening en het 
onderweg aanpassen van instellingen H Verwisselbare hybride- en draadmicrofoon

d Cardo Community® platform voor sociale mogelijkheden voor 
het instellen van het apparaat & aanpassen van de software(2) D Twee verwijderbare speakers (3,5 mm plug)

m Music Sharing™-technologie: bestuurder en passagier luisteren 
samen naar dezelfde stereomuziek (via A2DP) y Tot 13 uur spreken / 1 week in stand-by

å Parallelle life audio: spreek, en luister tegelijkertijd naar muziek w Water- en stofdicht

h Alarmnummer (instelbaar)

Unieke cilinderwielknop

Cardo SmartSet App

USB

Intercom

Telefoon

Audio
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(1) De resultaten hangen af van de omgeving; verminderd bereik 
in combinatie met sommige scala rider modellen.

(2) Minimumvereiste: Windows® XP /  Mac OS X 10.7

Een 3de generatie communicatiesysteem 
The Power of the Pack!


