INTERCOM

TUFFTALK LITE

Headset och hörselskydd med Bluetooth, FM radio, Intercom

Version för hjälm

Tufftalk Lite 01 EAN: 8809277267282
Tufftalk Lite 02 EAN: 8809277267299

Tufftalk Lite headset och hörselskydd med Bluetooth, FM radio och Intercom är den ideala
lösningen för behoven inom all professionell kommunikation. Tufftalk Lite headset erbjuder
kraftfullt hörselskydd och intercom upp till 800 meter för effektiv kommunikation i bullrig miljö.
Enkel hantering med endast tre knappar och mikrofon med lång bom.
Bluetooth Intercom

Kraftfullt hörselskydd

Huvudegenskaper

Prata fritt via Bluetooth Intercom med upp
till fyra andra Sena headset med räckvidd
upp till 800 meter i öppen terräng. Tufftalk
använder Bluetooth 4.1 som tillåter
kommunikation med HD ljud. Tufftalk
Lite stödjer även Universal Intercom för
anslutning till andra fabrikat av headset,
då med begränsad räckvidd. Tvåvägs
komradio kan anslutas via Bluetooth med
SR10i komradio adapter* för mer flexibilitet
(*tillbehör).

Tufftalk Lite headset dämpar starka och
störande ljud för optimal komfort och
ger kraftfullt hörselskydd mot skadliga
ljudnivåer, vilket gör den idealisk för
bullriga miljöer. Headsetet har dessutom
möjlighet till medhörning av din egen
röst vid samtal (Sidetone mode).

Handsfree, musik och mobilapp

Sena Rideconnected mobilapp

Para Tufftalk Lite till din smartphone
eller Bluetooth musikspelare för att
ringa och ta emot samtal eller streama
din musik. Du kan också använda Sena
smartphone app när du är parad till din
telefon, för att enkelt konfigurera dina
inställningar, ställa in snabbvalsnummer
för telefonsamtal eller snabbval för den
inbyggda FM radion.

Denna mobilapp möjliggör kommunikation
med andra Sena Rideconncted headset
användare över hela världen. Genom att din
smartphone används är du inte begränsad
av antalet samtidiga anslutningar som
vid Bluetooth Intercom. Så länge som du
är ansluten till ett mobilnät kan du skapa
privata grupper, bjuda in dina vänner och
chatta.

• Kraftfullt hörselskydd (NRR
21dB*/20dB**).
• Bluetooth 4.1 (HSP, HFP, A2DP, AVRCP).
• Bluetooth intercom med max 4 enheter
upp till 800 meter
• RDS AF FM radio med 10 snabbval.
• Avancerad brusreducering.
• Bluetooth A2DP musikstreaming.
• Stödjer Apple Siri röststyrning.
• Mobilapplikation för iOS eller Android.
• Samtalstid upp till 13 timmar.
• Inbyggt laddningsbart batteri.
• Laddningstid 2.5 timmar.
• Godkänd enligt CE, FCC, IC
• Storlek: 170 mm x 195 mm x 95 mm.
• Mikrofonbommens längd: 160 mm.
• Vikt: 343 gram (bygelversion),
354 gram (hjälmversion).
• Satsen innehåller: Tufftalk Lite headset,
två mikrofonskydd, USB kabel.
• Två versioner finns:
Tufftalk Lite 01 med bygel (*)
Tufftalk Lite 02 med hjälmfäste (**).
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EXPAND

SPH10

Expand headset är designat för att ge dig en stabil och
säker passform för i stort sett vilken situation som helst som
du vill använda det i. Från headset-to-headset intercom,
till Bluetooth handsfree mobilsamtal, kontakt med dina
vänner utomhus eller lyssna på din favoritmusik. Alltid
med kristallklar ljudkvalitet. Bluetooth 3.0 teknologi ger dig
möjlighet att lyssna på musik, ringa mobilsamtal och delta
i fyrvägs intercom konversation med upp till 900 meters
räckvidd. Advanced Noise Control™ teknologi detekterar
och filtrerar bort bakgrundsbrus. Varje ljudkälla har sin egen
oberoende volymkontroll. Inbyggd röstmeny hjälper dig med
konfiguration och användning. Expand headset är vatten
och svettskyddad och du får upp till 10 timmar taltid och 7
dagar standby på en laddning.

SPH10 Bluetooth 3.0 stereo headset möjlighet att lyssna
på din favoritmusik, GPS navigation, fyrvägs intercom
konversationer med 900 meter räckvidd och handsfree
mobilsamtal. Funktionsratten och den stora telefonknappen
gör det enkelt att styra alla funktioner och inställningar för
SPH10. Multipoint Bluetooth teknik för dual mobiltelefon
användning. Advanced Noise Control™ teknologi detekterar
och filtrerar bort bakgrundsbrus. Varje ljudkälla har sin egen
oberoende volymkontroll. Även om dina vänner inte har
en Sena produkt, använder SPH10 Universal Intercom™
protokollet, som gör att ditt headset fungerar med andra
fabrikat. SPH10 är vattenskyddad och du får upp till 10
timmar taltid och 7 dagar standby på en laddning.

BT10

SR10i

Denna mångsidiga lilla Bluetooth kommunikationsenhet kan
med en ansluten hörlur användas för intercom konversation
med upp till 4 personer, handsfree mobilsamtal, lyssna på
din favoritmusik via Bluetooth A2DP streaming eller som
mikrofon parad med Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro®*
för att lägga till kristallklart ljud till video från upp till 350
meters avstånd. Ultraslimmad, extremt lätt och designad
med en säker clip mekanism, perfekt för äventyrsbruk. Den
ger dig 6 timmar taltid och 6 dagar standby och är vatten
och svettskyddad. Advanced Noise Control™ filtrerar bort
bakgrundsbrus och ger klart ljud.

SR10i tvåvägs komradio adapter ger dig möjlighet att prata
trådlöst med tvåvägs komradio via Bluetooth 2.1+EDR. SR10i
ger också möjlighet till handsfree samtal via mobiltelefon
och är kompatibel med standard stereo eller mono Bluetooth
headsets. SR10i låter dig ansluta enheter utan Bluetooth
som t.ex. GPS navigation via två AUX portar. Du kan ansluta
upp till två ljudkällor samtidigt och den fungerar för en mängd
olika aktiviteter som motorcykelgrupper, utomhussporter och
aktiviteter och säkerhetsarbete. Den ger dig 12 timmar taltid
och 10 dagar standby. Modellanpassade kablar för två-vägs
komradio finns som tillbehör.
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