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Recetor e kit para automóvel Bluetooth
#22168

Recetor de música e kit mãos-livres para automóvel Bluetooth 2 em 1, para transmitir música e chamadas telefónicas
diretamente para o sistema de áudio do automóvel

Características principais
• Recetor de música e kit mãos-livres para automóvel Bluetooth 2

em 1
• Transmissão sem fios de música e chamadas telefónicas para o

sistema de áudio do automóvel através de um cabo para
entrada auxiliar de 3,5 mm

• Microfone incorporado com tecnologias de cancelamento de
eco e redução de ruído

• Autocolante e íman forte para fixar e destacar facilmente do
tablier

• Botão grande para controlar a reprodução de música e
responder ou rejeitar chamadas telefónicas facilmente só com
uma mão

• Alimentado por USB, por exemplo através do carregador de
isqueiro USB ou pela porta USB do tablier

O que está na caixa
• Recetor e kit para automóvel Bluetooth com

cabos
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Sistema de áudio do carro com ligação para entrada auxiliar de 3,5 mm
• Carregador de isqueiro USB ou porta USB do tablier
• Smartphone ou tablet com Bluetooth
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GERAL
Mounting type Adhesive magnet Total weight 50 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Connector type 3.5mm

Wireless protocols Bluetooth Bluetooth version 2.1

INPUT
Power source USB

MICROPHONE
Noise reduction True Echo cancellation True

AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz Built-in microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

COMPATIBILITY
General compatibility Phones & tablets with

Bluetooth
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