Bil Audio FM-sender | Fixed | Håndfri opkald | 0.8 " | LED
Skærm | USB-opladning | Sort
General information

Er du træt af bilradio? Du kan nyde dine egne playlister,
mens du kører, med denne Nedis® Bluetooth® 5,0 FMsender. Med denne enhed kan du afspille musik fra
smartphones eller tablets via din bilradio.
Den avancerede professionelle mikrofon kan aktiveres
under kørslen, så den tænder for støjreduktion og
registrerer din stemme mere tydeligt.
Den avancerede indbyggede professionelle mikrofon med
store knapper har støjreducerende funktion, så den
registrerer din stemme mere tydeligt. Det kan nemt
fastgøres med velcrobåndet og sættes fast de bedste
steder med det faste kabel. Stemmeassistentfunktionen
muliggør håndfri opkald til sikker kørsel, mens LEDdisplayet sikrer, at du kan se alt.
Men denne transmitter er smartere end det. Den kan også
oplade din enhed med dens 3.0 A USB-forbindelse, der
giver fuld opladningshastighed af USB-enheder, mens den
anden 1 A-forbindelse giver dig mulighed for at tilslutte en
anden enhed til afspilning af din egen musik.

Sales information
Features

• Kan tilsluttes enhver Bluetooth®-enhed - til at oprette
trådløs forbindelse til din bilradio
• Bluetooth 5.0 - sikrer færre afbrydelser og hurtigere

Order code:

CATR124BK

Product

Bil Audio FM-sender | Fixed | Håndfri

description:

opkald | 0.8 " | LED Skærm | USBopladning | Sort

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

hastigheder
• Stemmeassistentaktivering - du kan styre enheden med
stemmen for sikker kørsel
• Avanceret professionel mikrofon med store knapper med støjreducerende funktion, så den registrerer din
stemme mere tydeligt
• Optimal placering af mikrofonen - anbring de bedste
steder vha. velcrobåndet

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

• To USB-porte - til opladning af USB-enheder med 3,0 A-

1

100 mm

45 mm

165 mm

100 g

forbindelse og til afspilning af din egen musik med den

6

155 mm

115 mm

335 mm

760 g

anden

36

330 mm

355 mm

355 mm

5140 g

• LED-display - se hurtigt de oplysninger, du har brug for

Specifications
Farve:

Sort

Materiale:

ABS

Indbygget mikrofon:

Ja

Frekvensrespons:

20 Hz - 20 kHz

Indgangsstrøm:

2.0 A

Udgang Strøm:

1.0 A / 3.0 A

Udgangsspænding:

5.0 V DC

USB-opladning:

Ja

80.0 mm
Bil Audio FM-sender
| Fixed | Håndfri opkald | 0.8 " | LED
Biladapter

Dybde:
Stik:

Indgangsspænding:
Strømkilde type:

12 - 24 VDC
Skærm
| USB-opladning | Sort
Bil 12 V Drevet

Håndfri opkald:

Ja

Skærm:

LED Skærm

Senderdesign:

Fixed

Skærmstørrelse:

0.8 "

Højde:

33.7 mm

Vægt:

48.9 g

Bredde:

33.7 mm

Package contents

Bluetooth®-FM-sender
Lynvejledning

