FM-Audiotransmitter voor Auto | Gefixeerd | Handsfree
bellen | 0.8 " | LED-Scherm | USB Oplaadbaar | Zwart
General information

Heb je genoeg van de autoradio? Geniet tijdens het rijden
van je eigen playlists met deze NEDIS® Bluetooth® 5.0
FM-transmitter. Met dit apparaat kun je via je autoradio
naar muziek van je smartphone of tablet luisteren.
Met de geavanceerde pro-microfoon tijdens te rijden kunt
u de ruisonderbreking activeren zodat uw stem beter te
verstaan is.
De geavanceerde ingebouwde pro-microfoon met grote
knoppen heeft een ruisonderbrekingsfunctie om uw stem
duidelijker te verstaan. De microfoon kan gemakkelijk
worden bevestigd met de haak en lussticker, en met de
vaste kabel op de beste plaats worden bevestigd. Met de
functie voor het activeren van de spraakassistent kunt u
handsfree bellen en zodoende veilig rijden, en het LEDdisplay helpt u perfect te zien.
Maar deze zender is slimmer dan dat: de zender kan uw
apparaat ook opladen via de 3,0 A USB-aansluiting
waarmee u USB-apparaten op volle snelheid kunt opladen
en met de tweede 1A-aansluiting kunt u een ander
apparaat aansluiten om uw eigen muziek af te spelen.

Features

Sales information
Order code:

CATR124BK

Product

FM-Audiotransmitter voor Auto |

description:

Gefixeerd | Handsfree bellen | 0.8 " | LEDScherm | USB Oplaadbaar | Zwart

• Maakt verbinding met elk Bluetooth®-apparaat - om
draadloos verbinding te maken met je autoradio

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

• Bluetooth® 5.0 - voor minder onderbrekingen en hogere
snelheden
• Activering van de spraakassistent - voor veiliger rijden
kunt u het apparaat met uw stem bedienen
• Geavanceerde pro-microfoon met grote knoppen - met
ruisonderbrekingsfunctie om uw stem duidelijker te
verstaan
• Optimale positionering van de pro-microfoon - door deze

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

op de beste plaats te bevestigen met de haak en lussticker

1

100 mm

45 mm

165 mm

100 g

• Twee USB-poorten - voor het opladen van USB-

6

155 mm

115 mm

335 mm

760 g

apparaten met de 3,0A-aansluiting en om je eigen muziek

36

330 mm

355 mm

355 mm

5140 g

af te spelen met de andere verbinding
• LED-display - om snel de informatie te zien die je nodig
hebt

Specifications
Kleur:

Zwart

Materiaal:

ABS

Ingebouwde microfoon:

Ja

Frequentierespons:

20 Hz - 20 kHz

Ingangsstroom:

2.0 A

1.0 A / 3.0 A
FM-Audiotransmitter
voor Auto | Gefixeerd | Handsfree
5.0 V DC

Uitgangsstroom:

Uitgangs voltage:

Ja
bellen
|
0.8
"
| LED-Scherm | USB Oplaadbaar | Zwart
Diepte:
80.0 mm
USB Oplaadbaar:
Stekkertype:

Auto-Adapter

Ingangsvoltage:

12 - 24 VDC

Type stroombron:

Auto 12 V-Aangedreven

Handsfree bellen:

Ja

Scherm:

LED-Scherm

Zender ontwerp:

Gefixeerd

Scherm grootte:

0.8 "

Hoogte:

33.7 mm

Gewicht:

48.9 g

Breedte:

33.7 mm

Package contents

Bluetooth® FM-transmitter
Snelstartgids

