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Alle getoonde telefoons, namen en bedrijfslogo‘s zijn 
geregistreerde handelsmerken van de bijbehorende fabrikanten. 
Op grond van verschillende druktechnieken kunnen wij de kleuren 
niet voor alle afbeeldingen garanderen. De fabrikant behoudt 
zich het recht voor om de getoonde productspecificaties zonder 
voorafgaande mededeling te wijzigen.

Stand 07.2012                  

Uw contactpersoon:

BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Straße 1-7
D-32584 Löhne

Hotline Tel.: +49 (0)1805 - 84 24 68* 
Hotline Fax: +49 (0)1805 - 84 23 29*
E-mail: hotline@bury.com

*0,14 €/Min. met de vaste lijn van de Deutschen Telekom AG. De 
kosten voor telefoontjes uit het internationale buitenland kunnen 
afwijken. 

  

Verpakkingsinhoud:

Display-kleurenschema kan aan het interieur van het 
voertuig aangepast worden. Bijvoorbeeld:
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5. 6.

1. 3. 4.

7. 8.

Multifunctioneel display met houder en montagevoet 1. 
Elektronicabox2. 
Microfoon3. 
ISO kabelboom4. 
Verlengsnoer5. 
AUX-In-kabel6. 
Micro-USB-laadkabel7. 
Beknopte handleiding8. 

Reageert  
       op spraak 

Spraakgestuurde Bluetooth®-handsfreeset  
met touchscreen en acculaadfunctie  
voor uw mobiele telefoon

CC 9068

50-01-0212-11

Verdere informatie: www.bury.com/qr/cc9068



Installatiemogelijkheden:

Reageert op spraak 

CC 9068

Spraakgestuurde Bluetooth®-handsfreeset met touchscreen en acculaadfunctie voor uw mobiele telefoon

In detail:Voordelen:

Flexibel aanpasbaar  � – met optioneel display  
voor de CC 9068

Multipoint-functie  � – gelijktijdige verbinding met twee 
mobiele telefoons mogelijk

Text-to-speech � 1 – voorlezen van sms, e-mails en 
telefoonboek records

Nummer kiezen  � – kiezen van een nummer door 
spraaksturing

Afzonderlijke geluidsniveau aanpassing  � van 
de microfoon en de luidspreker via het menu van de 
handsfreeset

Verschillende telefoongesprekken tegelijkertijd  �
voeren – wisselen tussen gesprekken mogelijk,  
conference-calls tot en met 7 deelnemers¹

MP3-/muziekweergave  � vanaf de mobiele telefoon  
via het Car-HiFi-systeem1,2

Weergave van telefoonboek � , oproeplijsten, 
batterijniveau van de mobiele telefoon, ontvangst,  
provider- en telefoonnaam¹

Laadkabel inbegrepen  � – voor mobiele telefoon met 
micro-USB aansluiting

Opslagcapaciteit � : max. 10 telefoons, 1000 sms’en,  
150 voicetags, 15.000 telefoonboekinvoeren (tot 1.500 
contacten per telefoon)

1Deze functie kan afhankelijk van uw smartphone / mobiele telefoon, 
uw provider en de stand van de software variëren.
2via aansluiting van de LINE-OUT-kabel op de autoradio

      

DialogPlus spraaksturing – snelle en 
accurate woordherkenning; geen stemtraining 
nodig; visuele- en audio-ondersteuning

Grenzeloze muziekervaring – dankzij 
rechtstreekse muziekweergave1 en 
geïntegreerde digitale eindversterker van  
30 watt

Aanraakscherm – voor menubesturing, 
oproepafhandeling en volumeregeling

Acculaadfunctie voor uw mobiele telefoon 
– garandeert een onbegrensde gesprekstijd  
in de auto

Toverwoord – activering van de 
spraakbesturing met een spraakbevel

1via A2DP of AUX-In-kabel

 


