FM-sändare för bil | Bluetooth® | Bass Boost | MicroSDkortplats | Handsfree-samtal | Röststyrning | 3.0 A/2.4 A
General information

Trött på bilradion? Med Nedis® Bluetooth® 5.0 FMsändare kan du njuta av dina egna spellistor medan du
kör. Du kan spela upp musik från smartphone eller
surfplatta via bilradion.
Den innovativa Bass Boost-funktionen ger en djupare bas
med en knapptryckning.
Men sändaren är smartare än så: den kan också ladda två
enheter samtidigt. Den har en 3.0 A-anslutning som ger
laddning i maximal hastighet för USB-enheter och en
andra USB-anslutning på 2.4 A som gör snabbare laddning
möjlig vid högre spänning.
Med den inbyggda mikrofonen och röststyrning kan du
ringa handsfree-samtal för säker körning. Den flexibla
halsen hjälper dig att positionera den stora 2-tums LEDskärmen perfekt.

Features
Sales information
• Ansluts till valfri Bluetooth®-enhet - för trådlös
anslutning till din bilradio
• Bluetooth® 5.0 - för minskade störningar och högre
hastigheter
• Bass Boost-funktion - levererar en djupare bas när det
behövs
• Röststyrning - för säkrare körning kan du styra enheten

Order code:

CATR101BK

Product

FM-sändare för bil | Bluetooth® | Bass

description:

Boost | MicroSD-kortplats | Handsfreesamtal | Röststyrning | 3.0 A/2.4 A

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

med rösten
• Ring handsfreesamtal med den inbyggda mikrofonen
• Två USB-portar - för laddning av två USB-enheter
samtidigt med en anslutning på 3.0 A och en 2.4 Aanslutning.
• MicroSD-port - om du vill lyssna på dina egna spellistor
• 3.5 mm-utgång - för enkel anslutning till en trådansluten
enhet

Quantity
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• Flexibel hals som gör att du kan placera sändaren där du
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• Stor LED-skärm - för att snabbt se den information du
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7570 g

behöver

Specifications
Färg:

Svart/Grå

Material:

ABS

Utgångsspänning:

12 VDC / 6 VDC / 9 VDC / 5
VDC / 3.6 VDC

Mikrofon:

Inbyggd mikrofon

Radioband:

FM / Bluetooth

Nätkontakt:

Car Adapter

Trådlös teknik:

2.4 GHz

Hz...20 kHz (±3 dB)
FM-sändare 20
för
bil | Bluetooth® | Bass Boost | MicroSD4 dBm

Frekvensgång:

Transmission power:

3.0 A
kortplats | Handsfree-samtal
| Röststyrning | 3.0 A/2.4 A
3.0 A

utström:

Max utgångsström per port:
Skärmstorlek:

2"

Anslutning:

2x USB

Bluetooth-version:

v5.0

Audio Decoding Format:

MP3 / WAV / FLAC

Stöd för Bluetooth Protokoll: A2DP / HFP
Frekvens min:

2400 MHz

Frekvensområde:

2400...2483.5 MHz

Frekvens max:

2483.5 MHz

Signal Noise Ratio:

65 dB

Package contents

Bluetooth® FM-sändare
3.5 mm- till 3.5 mm-kabel

