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PACKTALK

OUTDOOR
The Ultimate Sports Communicator

Comunicați într-un grup de până la 15 persoane, la o 
distanță de până la 1 km/0,6 mi între doi utilizatori. 

Grupare rapidă, conversații clare și reconectare 
automată când reveniți în câmpul prieteni.

DYNAMIC

COMMUNICATION
MESH

IP67 
Rezistent la apă, zăpadă și noroi; 

funcționează continuu la -20 °C și mai jos.

INSTALARE RAPIDĂ
Instalare rapidă și ușoară pe orice tip de cască, precum 

și pe rucsacuri sau îmbrăcăminte.

10h

OPERARE ÎNDELUNGATĂ
Până la 10 ore de convorbire, 

chiar și în condiții de frig.

PE  TOT PARCURSUL ANULUI
Folosește sistemul pe tot parcursul anului: coborând o 
pantă înzăpezită, pedalând downhill, vâslind pe un râu 

învolburat sau sărind dintr-un avion.

Comunicați cu prietenii și familia dvs. oriunde v-ați 
afla, fără să atingeți niciun buton. Interfonul nostru 
permanent nu are nevoie de semnal celular sau de 

internet.

Difuzoarele puternice de înaltă calitate, 
concepute la perfecțiune de experții JBL, vă vor 

face experiența sonoră excepțională.

10h
+ FAST CHARGE

MUSIC
STREAMING Over the Air 

Update
1000m

DYNAMIC

COMMUNICATION
MESH 15X IP67 

Waterproof

WIRELESS HANDSFREE

INTERCOM



Specificații

General

Compatibilitate
Universală

Temperatură de funcționare
-30˚C până la 55˚C 

Impermeabilitate IP67

Update

Over-the-air sau prin cablu USB 

Setări device
Cardo Connect App

Dimensiuni

Unitatea principală
44mm x 88mm x 25mm 

Greutate: 49.5g

Difuzoare
Diametru: 40mm
Adâncime: 10mm

Intercom

Intercom DMC generația a 2-a

Mărime grup: maxim 15 persoane

Raza de acțiune de la utilizator la 

utilizator: până la 1,0 km și se poate 

extinde până la 5 km între minim 5 

utilizatori

Conectivitate

Bluetooth 5.2

Baterie

Certificări

Timp de vorbire
10 ore

Încărcare
Până la 3 ore
Încărcare rapidă
2 ore de convorbire dupa 20 de min. 
de încărcare

Standby 10 zile

CE
FCC / IC

Cod

OUTDOOR CONSUMER SINGLE (Black)

P/N: SP000001 - EAN: 0828831843500

OUTDOOR CONSUMER SINGLE (White) 

P/N: SP000010 - EAN: 0828831843548

UKCA

Interfață

Operare naturală vocală 

Updateuri vocale multilingve

Audio

Sunet JBL 
Difuzoare JBL 40mm
Profile audio JBL

VERSATILITATE
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Sunet JBL
Difuzoarele puternice de înaltă calitate, 
concepute la perfecțiune de experții JBL,

BENEFICII
PACKTALK OUTDOOR
The Ultimate Sports Communicator

cardosystems.com/outdoor

Wireless Hands-free 
Intercom
Comunicați cu prietenii și familia dvs. 
oriunde v-ați afla, fără să atingeți niciun 
buton. Interfonul nostru permanent nu are 
nevoie de semnal celular sau de internet.

DYNAMIC

COMMUNICATION
MESH

Versatilitate pe tot 
parcursul anului
Folosește sistemul pe tot parcursul anului: 
coborând o pantă înzăpezită, pedalând 
downhill, vâslind pe un râu învolburat sau 
sărind dintr-un avion.

Streaming de muzică
și integrarea telefonului
Redați muzică direct de pe 
smartphone și răspundeți sau 
efectuați apeluri în timp ce 
telefonul rămâne în buzunar.

Operare vocală naturală
Controlați-vă dispozitivul utilizând 
comenzi simple precum ‘Hey 
Cardo, music on!’.

IP67 
Indiferent ce ai arunca în el, 
Packtalk Outdoor va primi bătaia și 
te va menține conectat. Ploaie, 
zăpadă, noroi sau praf.



Calitate audio superioară: 
Cu DMC, utilizatorii se pot bucura de un sunet clar și 
permanent pentru o comunicare fluidă.

Conectivitate pe distanță lungă:
Membrii grupului pot comunica la o distanță de până 
la 1,6 kilometri între ei.

 Self-Healing: 
Spre deosebire de Bluetooth, unde o unitate poate 
provoca colapsul întregii rețele, rețeaua DMC se va vindeca 
singură într-o fracțiune de secundă ori de câte ori o unitate 
se deconectează sau dorește să se alăture.

Set-Up rapid: 
Configurarea rețelei durează doar câteva secunde și 
trebuie făcută o singură dată. Sistemul va salva 
setările pentru utilizări viitoare.

DYNAMIC MESH COMMUNICATION
Standardul industriei în comunicațiile wireless

DYNAMIC MESH COMMUNICATION (DMC) 

Beneficii

Comunicare permanentă de grup:
O rețea DMC poate conține până la 15 membri.  

DMC™Bluetooth®

vs

Lanț rigid Rețea flexibilă

Dynamic Mesh Communication (DMC™) este o tehnologie are creează conexiuni vii, căutând în mod activ să se 
conecteze la alte unități. Spre deosebire de Bluetooth, DMC se va adapta în funcție de comportamentul unităților 
dintr-o rețea pentru a se asigura că comunicarea este menținută în cel mai bun mod posibil. Dacă o unitate 
părăsește rețeaua, toate celelalte unități lucrează împreună pentru a depăși acel semnal. Odată ce o unitate revine 
în raza de acțiune, se reunește automat în grup.
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