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U wilt altijd bereikbaar zijn, of u nu motor rijdt voor uw werk of uw plezier. Met de 
scala rider Qz bent u doorlopend bereikbaar en hoeft u niets te missen.

Met de Qz kunt u hands-free praten via uw mobiele telefoon en veilig en gemakkelijk 
bellen en gebeld worden terwijl u rijdt. Om er altijd verzekerd van te zijn dat u de 
goede richting op rijdt verbindt u uw navigatiesysteem.

Wilt u onderweg luisteren naar uw favoriete muziek? Verbind de Qz draadloos (via de 
A2DP) met elke smartphone of mp3-speler, of verbind hem (via de AUX; een kabel is 
afzonderlijk verkrijgbaar) met elke muziekspeler zonder Bluetooth capaciteit.

Met het unieke Cardo Community® online platform* kunt u de instellingen van uw Qz 
aanpassen aan uw wensen en software updates downloaden bereiken om uw Qz bij 
de tijd te houden.

Geniet van uw tijd op de weg!

 

* Minimumvereiste: Windows® XP /  Mac OS X 10.5. 

Verbindingsmogelijkheden Priority Management

Met zijn 2 Bluetooth-kanalen is de scala rider 
tegelijkertijd te verbinden met:
• 2 mobiele telefoons
• een gps-ontvanger (navigatiesysteem)
• een mp3-speler met A2DP

U hoeft uw muziek (A2DP) niet af te zetten om uw 
mobiele telefoon te kunnen gebruiken of om te 
luisteren naar rijinstructies van uw gps. 

cardosystems.com

Communicatiesysteem
voor de motorrijderQz

(1) De resultaten hangen af van de omgeving

(2)  Minimumvereiste: Windows® XP /  Mac OS X 10.5. 
Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple nv, gedeponeerd in de VS en andere landen.

(3)  Android en de Android robot zijn merknamen van Google Inc.
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Communicatiesysteem
voor de motorrijderQz

*Android en de Android robot zijn merknamen van Google Inc. Android en de Android 
robot zijn merknamen van Google Inc. 

**Minimumvereiste: Windows® XP /  Mac OS X 10.5. 

         
      

     
    

    
    

   
   

    
    

 H
et apparaat op maat afstellen  

Cardo SmartSet App  voor de  Android™  Gratis op   Google Play!*

Cardo Systems, Inc.
100 High Tower Blvd.
Pittsburgh, PA 15205, USA

Dual Handsfree profiel om 2 mobiele telefoons tegelijkertijd aan te kunnen sluiten 

Ontvang audio-gps-rijinstructies (vereist het Bluetooth headset-profiel)

Stereomuziek ontvangen van mp3-spelers met A2DP- en AVRCP-profielen 
 (desgewenst via de meegeleverde kabel)

Personaliseer instellingen en ontvang software updates via je computer**

Landelijk / internationaal alarmnummer (instelbaar)

Verwijderbare speakers, gebruiker kan optioneel eigen speakers aansluiten (3,5mm plug)

AGC
Automatische bijregeling van het volume naar gelang rij- en omgevingslawaai  
(de AGC-gevoeligheid kan worden aangepast) 

VOX Het aannemen of weigeren van gesprekken van de mobiele telefoon 

Tot aan 10 uur gesprekstijd / 1 week stand-by-tijd

Water- en stofdicht

harder
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