PLAY2
Multipoint Pro
Koppla upp två telefoner med full
funktionalitet samtidigt

Löstagbar OLED skärm

PLAY2 - Handsfree och musik
Play2 är nästa generations bil handsfree med OLED display. Nya iO använder CSR
Blåtands teknik för att kunna erbjuda det bästa ljudet och prestandan på marknaden. Alla
aspekter på Play2 har syftat till att göra den så användervänlig som möjligt och därmed
säker i trafiken. Play2 levererar kristall klart ljud som du tidigare inte trodde var möjligt.
Beskrivning:
iO Play2 ger dig möjlighet att ta emot samtal i bilen när du kör samtidigt som du kan
streama musik trådlöst till bilstereo. Play2 ger dig kristall klart ljud genom att ta bort eko
och bakgrunds ljud.
Senaste tekniken:
Genom att använda den senaste tekniken är iO Play2 den mest avancerade handsfreen på
marknaden idag. Genom att kunna anpassa sig till olika biltyper via CVC (Clear Voice
Capture) som till och med ger fantastiskt ljud i kabrioletter.

Text till tal
Telefonbok, meny &
meddelanden

Automatisk syncning av
telefonbok
Plats för upp 9000 kontakter

Multispråk
Manualer, menyer och text till tal
på flera språk

Stödjer PBAP

Säkerhet först:
Smarta lösningar i menyer med mycket enkelt upplägg ger dig möjlighet att fokusera på
vägen. Play2 kommer dessutom med Text till tal funktion som enkelt förvandlar menyn,
vem som ringer , text meddelanden mm till tal som gör att du kan ha blicken på trafiken.

(Phonebook Access Profile)

A2DP

Ljudteknik:
Den helt ny utvecklade klass -D förstärkaren erbjuder massor av effekt med mycket hög
upplösning. Bli inte förvånad om din iO kommer att få musiken att låta bättre än din
original stereo.
Enkelhet:
Visuellt och via din röst kan du enkelt ta kontroll över iO Play2’s menyer och inställningar.
Du kan para två telefoner samtidigt och båda kommer att ge dig samma funktionalitet
med telefonböcker etc. iO talk integrerar sig i de flesta bilarna på marknaden.

Högupplöst ljud via Blåtand

Kompatibel med de flesta
produkterna på marknaden
inklusive iPod & iPhone

CSR Blåtandsteknik

Nyckel funktioner

✓ Trådlös musik med högsta kvalité via den senaste blåtands tekniken
✓ Full iPhone / iPod integration
✓ iO ZooM avancerad musik sök funktion för iPod / iPhone
✓ Avancerad handsfree funktionalitet
✓ Multipoint Pro™ - kopplar upp två enheter samtidigt med full funktionalitet

Mer funktioner

✓ Automatisk synkronisering av telefonböcker med upp till 9000 kontakter
✓ Flera olika ljudkurvor beroende på bilmodell
✓ Integration med backsensorer
✓ 3,5mm AUX ingång med autosense
✓ RCA utgång
✓ Justerbar EQ
✓ Löstagbar OLED skärm
✓ Rattstyrnings ingång för att kunna använda rattstyrnings knappar (tillval)
✓ Belyst manöver panel med auto dimning
✓ Minne för upp till fem enheter
✓ Dubbla Mute funktioner för bästa integration
✓ Kristallklart ljud via klass D förstärkare på 180watt RMS
✓ A2DP trådlös blåtands teknik för bästa trådlösa ljudet
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Ring & ta emot telefonsamtal
trådlöst i din bil.

Belyst manöver panel
Lättanvänd manöverpanel som
lätt placeras i din bil

Auto anslut
Du kan ha upp till 5 enheter
sparade i din iO som automatiskt
ansluter och synkroniserar till din
iO

Utmärkt ljudkvailté
Fantastiskt ljud i bilens original
högtalare.

Klass D förstärkare
Kraftig inbyggd förstärkare på
180W RMS ger dig fantastiskt
ljud!

