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Transmiter FM G45 - zestaw głośnomówiący
 

Cena: 53,31 PLN

Opis słownikowy

Producent Made in China

Opis produktu
 

Transmiter FM - zestaw głośnomówiący Bluetooth AUX G45 2xUSB

Wysokiej klasy transmiter, model z roku 2020!
 

 

Bardzo szybkie parowanie i łączenie!
Odtwarza większość formatów: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Bardzo łatwy w obsłudze, reaguje na komendy głosowe!
Kompatybilny z Android i Apple, nawigacjami i mapami.
Współpracuje z urządzeniami nie posiadającymi interfejsu bluetooth - wejście AUX
Transmiter G45 to znakomita jakość i solidność wykonania, ergonomiczny i estetyczny kształt w niewygórowanej cenie.

Dzięki wielu obsługiwanym formatom daje prawie nieograniczone możliwości słuchania muzyki w samochodzie. Jego funkcjonalność i
wszechstronność zwiększają udostępnione w nim wejścia dodatkowe: 2 porty USB, z których można korzystać niezależnie bez wpływu
na szybkość ładowania; wejście na kartę pamięci, oraz wejście AUX umożliwiające podłączenie urządzenia nie posiadającego interfejsu
bluetooth.

Transmisja danych w G45 możliwa jest dzięki wykorzystaniu interfejsu Bluetooth 5.0. zapewniającego nawet dwa razy szybszy transfer
niż w wersji V4.2 (do 2Mb/s) oraz zwiększenie transmisji danych. Bluetooth 5.0 zapewnia także łączność z urządzeniami oddalonymi
nawet 4 razy dalej niż w przypadku łączenia się urządzeń z bluetooth wersji 4.

Transmiter wyposażony w funkcję Quick charge umożliwiającą bardzo szybkie ładowanie!
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Jedną z wielu zalet tego modelu są między innymi jego niewielkie wymiary, przy czym dzięki zastosowanej technologii nie traci on nic na
swojej funkcjonalności. Czytelny ekran wyświetla niezbędne informacje. Ekran wyświetla również napięcie akumulatora w trzech
kolorach: żółtym (niskie napięcie), niebieskim (normalne napięcie), czerwonym (wysokie napięcie). Urządzenie obsługuje napięcie od 12V
do 24V co sprawia, że może być używane we wszystkich samochodach., tj. osobowych, ciężarowych, SUV-ach czy MPV.

Czytelny wyświetlacz informuje m.in. o odtwarzanych falach radiowych.

Idealnie nadaje się na prezent !
Łatwa instalacja!

Co zrobić aby móc korzystać z opisywanego transmiter. Wyjąć z pudełka, umieścić go w gnieździe zapalniczki w samochodzie
(transmiter nie posiada własnego źródła zasilania) i rozpocząć parowanie z innym urządzeniem wyposażonym w bluetooth tzn.
aktywować bluetooth w podłączanym urządzeniu np. telefonie i włączyć wyszukiwanie. Gdy interfejs wyszuka transmiter należy
zaakceptować połączenie.Gotowe! Gdy kolejny raz wsiądziecie do samochodu urządzenia połączą się automatycznie (oczywiście pod
warunkiem, że w urządzeniu zewnętrznym będzie aktywowany bluetooth).

Następny krok to wybranie jednej częstotliwości zarówno w radiu samochodowym, jak na transmiterze. Jest to bardzo ważne gdyż w
przypadku selekcji pasma zarezerwowanego przez radio, mogą mieć miejsce zakłócenia i szumy. Po wybraniu częstotliwości instalacja
jest zakończona. GOTOWE - szerokiej drogi. 

Dla Państwa wygody transmiter ma dwie opcje montażu: w wylocie nawiewu powietrza bądź może zostać ustawiony w miejscu na
wygodne i czytelne korzystanie.

 

Galeria
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