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Uniwersalny zestaw głośnomówiący

BURY Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec

UNI System 8
1. Wybierz zestaw podstawowy i zamontuj w samochodzie.
2. Wybierz zestaw uzupełniający dostosowany
do indywidualnych potrzeb.

Idealnie
dopasowany

tel.: +48 17 788 46 00
fax: +48 17 788 75 64
e-mail: info@bury.eu

3. Telefonuj bezpiecznie i komfortowo.
Zestaw podstawowy

UNI CarTalk

www.bury.com/pl

Podstawowy hardware
systemu wraz z nieskończoną
możliwością kombinacji.

Zestawy uzupełniające

UNI Take&Talk
Uchwyt z funkcją ładowania
i połączeniem antenowym
dostosowany do różnych
modeli telefonów

Take&Talk
universal
Uniwersalny i łatwy
w regulacji uchwyt
z funkcją ładowania do
telefonów komórkowych

AD 9060
Wyświetlacz – adapter
z systemem sterowania
głosowego

UNI System 8 - Das
Prinzip

Osoba kontaktowa:

Aktualna lista kompatybilności możliwa do pobrania z www.bury.com
lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego.

Dostosowany do ponad

600 modeli telefonów
komórkowych i smartphone’ów

Telefony, nazwy oraz logo firm są zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów. Ze względu na różne metody druku kolorystyka zdjęć może
się nieznacznie różnić od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji produktów bez powiadomienia.
Stan 11.2011
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Take&Talk universal
Uniwersalny oraz łatwy w regulacji uchwyt
z funkcją ładowania do UNI CarTalk

UNI System 8

UNI System 8
Take&Talk universal
Uniwersalny oraz łatwy w regulacji uchwyt z funkcją ładowania dla smartphone’ów
Zalety:

W detalach:

Kompatybilny z UNI CarTalk – głośnomówiący
zestaw podstawowy UNI System 8

 Funkcja ładowania – gwarantująca nieograniczony
czas rozmowy telefonicznej

Sprzęg antenowy – połączenie
z zewnętrzną anteną GSM dla lepszego odbioru

 Montaż zatrzaskowy – szybkie i proste
zamontowanie zestawu uzupełniającego

Bluetooth® – bezprzewodowe połączenie
smartphone’a z uchwytem

 Automatyczne wyciszanie radia podczas rozmów
telefonicznych

Funkcja multipoint – równoczesne połączenie
dwóch telefonów z urządzeniem
Obrotowy uchwyt – możliwość pionowego
lub poziomego ustawienia telefonu ułatwiająca
wyświetlanie aplikacji

94 mm

127 mm

Kabel do ładowania Micro USB jest dostarczany standardowo.
Inne kable dostępne na osobne zamówienie.

 Perfekcyjna jakość dźwięku z wykorzystaniem
samochodowego zestawu audio
 Podłączenie anteny1 – możliwość podłączenia
zewnętrznej anteny GSM, która umożliwia świetną
jakość nadawania i odbioru
1

Akcesoria

Zawartość zestawu:

1.
2.
3.
4.

Uchwyt
Kabel do ładowania (Micro USB)
Zestaw końcówek do danych telefonów komórkowych
Instrukcja obsługi

44 mm
70 mm

180°

Zdjęcia: uchwyt Take&Talk universal z telefonami Samsung Galaxy SII i iPhone 4S

Kable do ładowania ściśle określonych telefonów
komórkowych oraz smartphone’ów (opcjonalnie w zestawie)

Idealnie dopasowany

DialogPlus – system sterowania
głosowego z szybkim i precyzyjnym
rozpoznawaniem głosu oraz wizualnymi i akustycznymi wskazówkami dla
użytkownika
Cyfrowy system filtrowania
zakłóceń i szumów podczas jazdy
samochodem
Funkcja Multipoint – równoczesne
połączenie dwóch telefonów z
urządzeniem

+ +

+ + + + + + + +
+ + +

+ +
+ +

Funkcja notatki głosowej – zapis
rozmów telefonicznych i możliwość
pozostawiania informacji głosowych
dla innych kierowców

+ + +

+ +

System syntezy mowy „Text-tospeech”1 – odczytywanie wiadomości
sms, email oraz książki telefonicznej

+ +

+ +

Voice Dialling – głosowe wybieranie
numerów

+ +

+ +

Voice Tags – dostęp do informacji
głosowych zapisanych w telefonie
1

+
+

Zaczep na osłonę przeciwsłoneczną
– prosty montaż i komfort użytkowania

+
+

Obrotowy uchwyt

+ + +

Osoba kontaktowa:

+ +

Odtwarzanie muzyki w stereo dzięki
+ + +
Audio-Stereo-Streaming (A2DP)1,2

+ +

Wyświetlanie tekstu – wyświetlanie
wiadomości SMS, e-mail i wpisów do
+ + +
książki telefonicznej
Wyświetlacz – wyświetlanie nazwy
dzwoniącego, numer telefonu i inne
+
informacje
Wspomagana przez GPS elektroniczna
ewidencja przebiegu pojazdu (funkcja dostępna w całej Europie)
Mobilny – szybki montaż i demontaż
w innym samochodzie

www.bury.com/pl

+ +

Podświetlane przyciski – do obsługi
połączeń i regulacji głośności

Ekran dotykowy – łatwa i wygodna
obsługa

Po prostu
profesjonalny

BURY Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
tel.: +48 17 788 46 00
fax: +48 17 788 75 64
e-mail: info@bury.eu

+ +

Magiczne słowo – aktywacja systemu
sterowania głosowego za pomocą
+ +
jednego polecenia

Możliwość podłączenia iPod
lub iPhone do urządzenia

BURY Motion

CV 9040 Plus

CC 9060 Time

CC 9045

BURY EasyTouch Pro

CC 9056

CC 9060 Plus

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Główne funkcje:

CC 9060 Music

Porównanie BURY EasyTouch Pro
z innymi produktami marki BURY

+

+

+ +

+
+ +

Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora oraz wersji
oprogramowania.
2
Wymagany kabel AUX lub adapter CAR MP3/CD (akcesoria).

Telefony, nazwy oraz logo firm są zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów. Ze względu na różne metody druku kolorystyka zdjęć może
się nieznacznie różnić od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji produktów bez powiadomienia.

1

Stan 12.2011

		

50-01-0196-1

BURY EasyTouch Pro
Mobilny zestaw głośnomówiący Bluetooth®
ze sterowaniem dotykowym i wyświetlaczem

BURY EasyTouch Pro
Mobilny zestaw głośnomówiący Bluetooth® ze sterowaniem dotykowym i wyświetlaczem
Zalety:

W detalach:

Voice-Tags1 – dostęp do funkcji wybierania
głosowego w telefonie

 System syntezy mowy „Text-to-speech”2
– odczytywanie statusu oraz wiadomości

Podświetlane przyciski dotykowe
– do sterowania menu, obsługi połączeń
i regulacji głośności

 Możliwość aktualizacji – przez kabel USB
oraz pakiet z oprogramowaniem

Wyświetlanie – nazwy dzwoniącego,
numeru telefonu i innych informacji
na ekranie
Mobilny i kompaktowy – montaż
w innym samochodzie w parę sekund

 Funkcja oszczędzania energii – wygaszanie diod LED
 Pojemność pamięci – maks. 8 telefonów, jedna
książka telefoniczna z maksymalną ilością 1000 wpisów
 Bluetooth® – bezprzewodowe połączenie zestawu
głośnomówiącego z telefonem
 Odtwarzanie muzyki – z plików zachowanych
w telefonie poprzez A2DP

Zaczep na osłonę przeciwsłoneczną
– prosty montaż i elastyczność użytkowania

Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora i wersji
oprogramowania.
2
TTS jest tylko dostępny w języku niemieckim, angielskim
(UK/US), francuskim, włoskim, polskim, hiszpańskim, rosyjskim.
W przypadku wszystkich innych języków odczytywanie menu
odbywa się w języku angielskim.
1

Zawartość zestawu:
Montaż na osłonie przeciwsłonecznej

1.
2.
3.
4.
5.

Zestaw głośnomówiący
Zaczep na osłonę przeciwsłoneczną
Kabel Mini-USB
Wtyczka do gniazda zapalniczki
Skrócona instrukcja obsługi

Po prostu profesjonalny

Łatwa nawigacja menu:

Komunikacja
mobilna

BURY Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
tel.: +48 17 788 46 00
fax: +48 17 788 75 64
e-mail: info@bury.eu

Mini USB
Wyświetlacz 2,8"

www.bury.com/pl

4 ścieżki przeglądania
menu i listy
Prawy klawisz menu
Klawisz zakończenia

Osoba kontaktowa:

					
					
				
				
			
			
			

Wejście na
kartę SIM
Przycisk aktywacyjny
do sterowania głosem

Podświetlana i obszerna klawiatura
zapewnia wysoką dokładność
i szybkość wprowadzania danych
Odbieranie/wybieranie numeru

Lewy klawisz menu
Regulacja głośności
Przycisk SOS

Telefony, nazwy oraz logo firm są zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów. Ze względu na różne metody druku kolorystyka zdjęć może
się nieznacznie różnić od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji produktów bez powiadomienia.
Stan 11.2011
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BURY CP 1000 CarPhone
Przymocowany telefon samochodowy
z funkcją precyzyjnego sterowania głosem

BURY CP 1000 CarPhone
Przymocowany telefon samochodowy z funkcją precyzyjnego sterowania głosem
Zalety:

W detalach:

Samodzielny system komunikacji
z własną kartą SIM, na stałe zamontowany
w samochodzie
Komfortowa obsługa – dzięki dużym
podświetlonym przyciskom i wyświetlaczowi
o wysokiej rozdzielczości
System sterowania głosowego
DialogPlus o wysokiej precyzji i szybkości
rozpoznawania głosu, z wizualnymi
i akustycznymi wskazówkami dla
użytkownika
Magiczne słowo – aktywacja systemu
sterowania głosowego za pomocą jednego
polecenia głosowego
Funkcja FDN – ekonomiczne ograniczenie
numerów telefonów

 Perfekcyjna jakość dźwięku przy wykorzystaniu
samochodowego zestawu audio lub zewnętrznego
głośnika
 Automatyczne wyciszanie radia podczas rozmów
telefonicznych
 Możliwość wykonywania kilku połączeń w tym
samym czasie – zawieszanie połączeń i przełączanie
rozmówców, telekonferencje z udziałem 7 uczestników
 Wyświetlanie – książki telefonicznej, listy połączeń,
wiadomości SMS, zasięgu sieci, nazwy operatora sieci
i innych informacji
 Tryb dzień/noc – możliwość dopasowania jasności
symboli na wyświetlaczu
 Połączenia alarmowe – wykonywanie połączenia
za pomocą przycisku SOS

Zawartość zestawu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BURY CP 1000 CarPhone z uchwytem samochodowym
Centralka elektroniczna
Zewnętrzny głośnik
Mikrofon
Zewnętrzna antena GSM
Instrukcja obsługi

Komunikacja mobilna

Z E S TAW D O DAT KOW Y

Do wszystkich zestawów głośnomówiących
z technologią Bluetooth®

System 9
1. Zamontuj BURY BasePlate w samochodzie.
2. Zamontuj uchwyt do telefonu komórkowego
w BURY BasePlate poprzez zatrzaśnięcie.
3. Po prostu umieść swój telefon komórkowy w uchwycie i/lub
wepnij BURY ChargingCable dzięki któremu będziesz mógł
zawsze wykonywać połączenia przy naładowanej baterii.

Zawsze
bezpieczny
i pełny energii

BURY Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
tel.: +48 17 788 46 00
fax: +48 17 788 75 64
e-mail: info@bury.eu

Wieszak

BURY BasePlate

www.bury.com/pl

Podstawowy hardware systemu
z nieskończoną możliwością
kombinacji jako instalacja na stałe
lub przenośna przy wykorzystaniu
gniazda zapalniczki

Uchwyt do telefonu

BURY ActiveCradle
Szeroki zakres uchwytów z funkcją
ładowania oraz połączeniem
antenowym przeznaczonych
do określonych modeli telefonów

BURY ActiveCradle
universal NEW
Uniwersalny uchwyt do telefonów
komórkowych z funkcją ładowania
(jeżeli jest używany z kablem ładującym)

System 9 - Das Prinzip
Osoba kontaktowa:
Dostosowany do określonych
modeli telefonów służy do połączenia
telefonu z BURY ActiveCradle
universal NEW

Aktualna lista produktów jest dostępna telefonicznie
lub na naszej stronie internetowej www.bury.com

Odpowiedni dla ponad
300 modeli
telefonów komórkowych
wiodących producentów

Telefony, nazwy oraz logo firm są zarejestrowanymi znakami towarowymi
producentów. Ze względu na różne metody druku kolorystyka zdjęć może
się nieznacznie różnić od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji produktów bez powiadomienia.
Stan 01.2012
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BURY ActiveCradle universal

NEW

Aktywny uchwyt dla wielu smartphone’ów

System 9

System 9
BURY ActiveCradle universal NEW
Aktywny uchwyt dla wielu smartphone’ów
Zalety:

W detalach:

Bezpieczne przechowywanie – smartphone
nie spadnie, nie porysuje się, będzie zawsze
w zasięgu wzroku
Obrotowy uchwyt z regulacją kąta
nachylenia – zapewnia optymalne wyświetlanie
i funkcjonowanie aplikacji
Optymalny zasięg – wykorzystywanie
zewnętrznej anteny GSM przy pomocy
zintegrowanego sprzęgu antenowego

 Zróżnicowane opcje regulacji dla szerokiej gamy
modeli smartphone’ów
 Odpowiedni dla smartphone’ów oraz telefonów
komórkowych o wymiarach: szerokość 44-70 mm,
wysokość 98-127 mm, głębokość 9-20 mm
 Przemyślana konstrukcja – uchwyt nie ogranicza
dostępu do złącz smartphone’ów
 Kabel ładujący – do smartphone’ów ze złączem
mikro-USB

Funkcja ładowania gwarantuje nieograniczony
czas rozmowy telefonicznej

98 mm

127 mm

Prosty montaż przez zatrzaśnięcie
– kompatybilny z BURY BasePlate (System 9)

Zawartość zestawu:

1.
2.
3.
4.

Uchwyt
Narożniki justujące
Kabel do ładowania (Micro USB)
Instrukcja obsługi

44 mm

180°

70 mm

Zdjęcia:
BURY ActiveCradle universal

NEW

z Samsung Galaxy SII i iPhone 4S

Kable do ładowania określonych telefonów komórkowych
oraz smartphone’ów (opcjonalnie w zestawie)

Zawsze bezpieczny i pełny energii

CC 9045
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
z funkcją odtwarzania muzyki

Doskonała jakość dźwięku dzięki wykorzystaniu samochodowego systemu audio
i funkcji filtrowania zakłóceń i szumów
Odtwarzanie plików MP3 z telefonu za pomocą systemu audio w pojeździe1,2
Automatyczne wyciszanie radia podczas rozmów telefonicznych
Voice-Tags1 – dostęp do funkcji wybierania głosowego w telefonie
Centralka elektroniczna ukryta za radiem lub w schowku – urządzenie jest niewidoczne
w pojeździe
Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora, wersji oprogramowania.
Wymagany kabel AUX lub adapter samochodowy MP3/CD (akcesoria).

1
2

Niewidzialny,
ale
słyszalny
Niewidzialny, ale słyszalny

CC 9045
szczegóły

Ten zestaw głośnomówiący jest praktycznie niewidoczny w pojeździe, gdy umieści się go w schowku lub za radiem. Można
go jedank usłyszeć! Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Bluetooth® z protokołem A2DP odtwarzane są pliki
muzyczne z telefonu za pomocą systemu HiFi w pojeździe. Dodatkowo, procesor DSP zapewnia doskonałą jakość rozmów
poprzez filtrowawnie zakłóceń i szumów.
W taki oto sposób mogą Państwo rozbudować zestaw głośnomówiący Bluetooth® CC 9045:

CC 9045

System 9
Zestaw rozszerzony dla urządzeń
głośnomówiących Bluetooth®

BURY ActiveCradle universal
(uniwersalny uchyt telefonu)

BURY ChargingCable
(kable do ładowarki do ponad
220 telefonów)

Dane techniczne

Funkcje przycisków na pilocie

Wymiary zewnętrzne centralki
elektronicznej
Napięcie zasilania

Przycisk Bluetooth®

153 x 53 x 31 mm
10 V - 16 V

Prąd spoczynkowy

maks. 1 mA przy U = 13,5 V

Prąd roboczy

ok. 500mA w trybie czuwania / max. 1,5A
podczas rozmowy

Dopuszczalne temperatury

-20°C do +70°C

Certifikaty

Regulacja poziomu
głośności

Zestaw głośnomówiący CC 9045 spełnia dyrektywę UE 1999/5/EG (R&TTE)
Zatwierdzenie typu zgodne z dyrektywą 2009/19/EG "Kompatybilność
elektromagnetyczna w pojazdach“

W komplecie:

Wariant 1
1.

2.

3.

1. Centralka elektroniczna ze zintegrowanym urządzeniem
		przełączającym głośniki
2. Pilot
3. Mikrofon
4. Kabel do urządzenia przełączającego głośniki
5. Kabel zasilający z bezpiecznikami

4.

5.

6.

Wariant 2			
1. Centralka elektroniczna
2. Pilot
3. Mikrofon
6. Zewnętrzne urządzenie przełączające głośniki AC 5120

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (017) 788 46 00, fax: (017) 788 75 64

www.bury.com
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BURY BasePlate
(wieszak)

50-02-0361-1

Centralka
elektroniczna

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.

BURY ActiveCradle
(uchwyt telefonu)

CC 9060 Plus
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
z ekranem dotykowym

System sterowania głosowego DialogPlus – precyzyjne i szybkie rozpoznawanie
głosu z wizualnymi i akustycznymi wskazówkami dla użytkownika bez konieczności
przeprowadzania treningu głosowego
Funkcja multipoint – równoczesne połączenie dwóch telefonów z urządzeniem
Magiczne słowo – aktywacja systemu sterowania głosowego za pomocą jednego
polecenia głosowego
Funkcja notatka głosowa – zapis rozmów telefonicznych i możliwość pozostawiania
głosowych informacji dla innych kierowców
System syntezy mowy Text-to-speech1– odczyt SMS-ów, e-maili i wpisów z książki
telefonicznej
1

Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora, wersji oprogramowania.

Wystarczy
słowo
Wystarczy jedno
jedno słowo

CC 9060 Plus
szczegółowo

 Ekran dotykowy – wygodna obsługa za pomocą ekranu
wielofunkcyjnego
 Voice Dialling – głosowe wybieranie numeru
 Perfekcyjna jakość dźwięku z wykorzystaniem samochodowego
zestawu audio oraz automatyczne wyciszanie radioodbiornika
w trakcie trwania rozmowy telefonicznej
 Możliwa oddzielna regulacja poziomu głośności mikrofonu
i głośnika poprzez menu zestawu
 Prowadzenie kilku rozmów równocześnie – obsługa połączeń
oczekujących, telekonferencja z maks. 7 rozmówcami1
 Odtwarzanie plików MP3 z telefonu za pomocą systemu audio
w samochodzie1,2
 Wyświetlanie informacji1 na ekranie: książki telefonicznej,
spisu połączeń, danych dzwoniącego
 Zapis kilku numerów kontaktowych przy jednym nazwisku

1
2

Zakres dostępnych funkcji jest zależny od rodzaju telefonu, operatora i wersji oprogamowania.
Wymagany kabel AUX lub adapter samochodowy MP3/CD (akcesoria).
Montaż na desce rozdzielczej oraz przedniej szybie.

Warianty kolorystyczne:

Dane techniczne
Monitor wielofunkcyjny

ekran dotykowy 2,8”, kolorowy:
65 tys. kolorów, 240x320 pikseli QVGA TFT

Wymiary zewnętrzne centralki
elektronicznej

153 x 58 x 22 mm

Napięcie zasilania

10 V - 16 V

Profile Bluetooth®

Handsfree, Headset, FTP, GAP, GOEP, OPP,
PBAP, SPP, IrMC, A2DP
Certyfikaty zgodności

Zestaw głośnomówiący CC 9060 Plus spełnia wymogi dyrektywy
Unii Europejskiej 1999/5/WE (R&TTE).
Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 72/245/EWG (2006/28/WE)
odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej w pojazdach.
Zawartość zestawu

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Wariant 1

Wariant 2

1. Monitor wielofunkcyjny
z uchwytem i stopką mocującą

1. Monitor wielofunkcyjny
z uchwytem i stopką mocującą

2. Centralka elektroniczna bez
zintegrowanego urządzenia
przełączającego głośniki

3. Centralka elektroniczna ze
zintegrowanym urządzeniem
przełączającym głośniki

4. Mikrofon zewnętrzny

4. Mikrofon zewnętrzny

5. CD z instrukcją obsługi

5. CD z instrukcją obsługi

6. Etui

6. Etui

7. Urządzenie przełączające głośniki
AC 5120 z wtyczką ISO

8. Kabel zasilający z bezpiecznikami
i wiązka głośnikowa

Opcjonalnie: 9. Głośnik zewnętrzny 10. System 9 basePlate

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (017) 773 86 16, (017) 773 86 43, fax: (017) 584 52 11 | E-Mail: hotline@bury.eu

www.bury.eu

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i prawo do wprowadzania zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.
50-02-0434-1
2010-07-15

 Pojemność pamięci: maks. 10 numerów telefonów,
1000 SMS-ów, 150 notatek głosowych, 15 tys. kontaktów
w książce telefonicznej (do 1500 kontaktów z jednego telefonu)

BURY Motion
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
do telefonów iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G

Odtwarzanie muzyki w stereo
Wygodna regulacja głośności oraz odbieranie połączeń za pomocą przycisków na uchwycie
Obrotowy uchwyt do optymalnej prezentacji aplikacji iPhone‘a
Funkcja ładowania baterii telefonu iPhone
Oddzielny mikrofon do doskonałej rejestracji dźwięku o zminimalizowanym poziomie szumów

W dobrych
rękach
W dobrych rękach

BURY Motion
szczegóły

 Wygodne i bezpieczne przechowywanie telefonu

Opcje montażu:

 Telefon pozostaje pod ręką i w zasięgu wzroku
 Różnorodne możliwości montażu – również na desce
rozdzielczej lub na konsoli dzięki Dash Mount Adapter
 Przyssawka na szybę – do szybkiego i wygodnego montażu
na przedniej szybie
 Mobilny – montaż w innym samochodzie w parę sekund
 Bluetooth® – bezprzewodowe połączenie zestawu
głośnomówiącego z telefonem iPhone

 Wzmacniacz anteny GPS2 – moduł GPS do polepszenia
odbioru nawigacji (tylko do modeli iPhone 3GS / iPhone 3G)

Na przedniej szybie za pomocą
Window Mount

Na tablicy rozdzielczej za
pomocą Dash Mount oraz
Dash Mount Adapter

Na konsoli za pomocą
Dash Mount Adapter

Na tablicy rozdzielczej za
pomocą Car Mount

Wymagany kabel AUX IN/OUT
Dostępne oddzielnie (akcesoria)

1
2

Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne uchwytu
z elektroniką

137 x 75 x 39 mm

Napięcie zasilania

10 V - 16 V

Prąd spoczynkowy

<1mA

Prąd roboczy

max. 2A

Profile Bluetooth

Handsfree, Headset, GAP, SPP

®

Certifikaty
Zestaw głośnomówiący BURY Motion spełnia wymogi dyrektywy
Unii Europejskiej 1999/5/WE (R&TTE)
Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 72/245/EWG (2006/28/
WE) odnoszącej się do „Kompatybilności elektromagnetycznej
w pojazdach“.
Akcesoria - dostępne oddzielnie:

Zawartość opakowania:
1. Uchwyt dostosowany do
modelu telefonu ze zintegrowaną
elektroniką

1.

2.

3.

7. Car Mount (stopka klejona) do montażu na desce rozdzielczej
8. Wiązka kablowa do zabudowy na stałe z wtyczką ISO
9. Kabel audio AUX IN/OUT do odtwarzania muzyki poprzez radio
samochodowe

2. Window Mount (przyssawka
na szybę)

10. Zewnetrzny mikrofon do doskonałej rejestracji dzwięku

3. Dash Mount Adapter

11. Moduł GPS do polepszenia odbioru nawigacji (tylko do modeli
iPhone 3GS / iPhone 3G)

4. Samochodowy kabel zasilający 12V
z wtyczką do gniazda z cygaretką
5. Zewnętrzny mikrofon na
wysięgniku

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

6. Instrukcja obsługi

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: 17 788 46 00, fax: 17 788 75 64
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50-02-0445-1 2010-12-08 Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.
„Made for iPhone“ means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory standard. iPhone is registrated trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

 Odtwarzanie plików MP3 z telefonu iPhone poprzez
samochodowy system nagłośnienia1

BURY EasyTouch
Mobilny zestaw głośnomówiący Bluetooth®
ze sterowaniem dotykowym

Voice-Tags1 – dostęp do funkcji wybierania głosowego w telefonie
Podświetlane przyciski dotykowe – do obsługi połączeń i regulacji głośności
Informacje dla użytkowników – powiadomienia o statusie i numerach telefonów
w różnych językach
Zaczep na osłonę przeciwsłoneczną – prosty montaż i elastyczność użytkowania
Funkcja ładowania baterii – w biurze lub samochodzie dla wygody użytkownika
1

Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora i wersji oprogramowania.

Po prostu nieskomplikowane
Po prostu nieskomplikowane

BURY EasyTouch
szczegóły
 Możliwość aktualizacji – poprzez kabel USB oraz pakiet
z oprogramowaniem
 Mobilny – montaż w innym samochodzie w kilka sekund
 Funkcja oszczędzania energii – wygaszanie diod LED
 Kompaktowy – zintegrowany głośnik i mikrofon
 Bluetooth® – bezprzewodowe połączenie zestawu
głośnomówiącego z telefonem
 Odtwarzanie plików MP3 z telefonu za pomocą A2DP
kończenie połączenia

odbieranie połączenia

Montaż na osłonie przeciwsłonecznej

Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne

88 x 60 x 15 mm

Napięcie zasilania

5V

Czas rozmowy

do 7 godz.

Czas czuwania

do 300 godz.

Profile Bluetooth®

Handsfree, A2DP

Certifikaty
Zestaw głośnomówiący BURY EasyTouch spełnia wymogi dyrektywy
Unii Europejskiej 1999/5/WE
Wtyczka cygaretki niniejszego zestawu głośnomówiącego spełnia wymogi
dyrektywy UE 2009/19/EG odnoszącej się do "Kompatybilności
elektromagnetycznej w pojazdach"

1.

2.

3.

Zawartość opakowania:
1. Zestaw głośnomówiący
2. Zaczep na osłonę przeciwsłoneczną
4.

5.

3. Kabel Mini-USB
4. Wtyczka do gniazda zapalniczki
5. Instrukcja obsługi

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (017) 788 46 00, fax: (017) 788 75 64
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50-02-0464-1 _ 01 2011-05-10 Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.

regulacja głośności

System 9
Zestaw rozszerzony dla urządzeń
głośnomówiących Bluetooth®

Podłączenie anteny1 – możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GSM,
która umożliwia lepszą jakość nadawania i odbioru
Funkcja ładowania gwarantująca nieograniczony czas rozmowy telefonicznej
Do stałej zabudowy lub opcjonalnie do szybkiego podłączenia za pomocą
gniazda cygaretki2
Bezpieczne i wygodne przechowywanie telefonu w samochodzie
Różne sposoby mocowania
Opatentowany szybki i prosty montaż zatrzaskowy uchwytu
Wymagana zewnętrzna antena. 2 Akcesoria

1

Zawsze
pełen
energii
Zawsze pełen energii

System 9 = BURY BasePlate + BURY ActiveCradle
System 9 jest niezbędnym uzupełnieniem urządzeń głośnomówiących Bluetooth® nie posiadających możliwości zastosowania anteny zewnętrznej ani funkcji ładowania baterii telefonu komórkowego. Zestaw ten jest tak skonstruowany, że nadaje
się do użytku w kombinacji z urządzeniem głośnomówiącym każdego producenta.

Zasada:
1. Wybierz miejsce i sposób montażu dla wieszaka BURY BasePlate.
2. Umieść uchwyt (uniwersalny lub dla określonego telefonu)
na wieszaku BURY BasePlate.
3. Możesz teraz telefonować z pełną baterią i przy optymalnym zasięgu.

BURY ChargingCable
(kable do ładowarki do ponad
220 telefonów)

36-66 mm

BURY ActiveCradle
(uchwyt telefonu)

BURY ActiveCradle universal
(uchwyt telefonu)

BURY ActiveCradle jest dostępny dla1:

BURY ChargingCable jest dostępny dla1:
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

APPLE

iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

ASUS

Plane, Graphite

BLACKBERRY

8100 Series, 8220 Series, 8300 Series, 8520, 8800 Series, 8900 Series,
9000, 9100, 9105, 9500, 9520, 9550, 9700, 9800 (Torch)

BLACKBERRY

8300 Curve, 8520 Curve, 8700c, 8700g, 8707v, 8800, 8900 Curve, 9000
Bold, 9500 Storm, 9520 Storm2, 9530 Storm, 9700 Bold

HP

IPAQ HW 6910, IPAQ HW 6915, IPAQ HW 6510, IPAQ HW 6515

HTC

Touch, Vario III, TyTN II, Diamond, Touch Pro, Touch HD, HD Mini,
Desire

HUAWEI

Vodafone 625

MOTOROLA

C390, L2, L6, L7, RAZR V3, RAZR2 V9, RAZR2 V8, Milestone

Nokia

C1-01, C1-02, C2-01, C3-01, C5, 6021, 6230i, 6230, 6820, 6233, 6234,
6151, 6280, 2330 classic, 2730 classic, 3110c, 5800 XpressMusic, 6120
Classic, 6124 Classic, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6300, 6301, 6303
classic, 6500 Classic, 6700 Classic, 6720 classic, E50, E51, E52, E55,
E66, E71, E72, N73, N78, N95, N95 8GB, N95 NextGen, N96, N8

SAMSUNG

SGH D600, B2100, B7330, C6625, S7220

Siemens

S75, M75

SONY
ERICSSON

C702i, C902, C905, ELM, G502i, K510i, K530i, K550i, W610i, K610i,
V630i, K750i, D750i, W 800i, W810i, W700i, K800i, W880i, W890i,
XPERIA X1

APPLE

HP

iPAQ 514 Voice Messenger , H 6340, iPAQ HW 6510, iPAQ HW 6515,
iPAQ HW 6915

HTC

4450 Kaiser, Hermes, Legend, Magic, MTeor, T-Mobile G1, Tattoo,
Touch, Touch 3G, Touch Diamond, Touch Dual, Touch HD, HD mini,
HD2, Touch Pro, Touch Pro2, TyTN

HUAWEI

V625

LG

BL20 New Chocolate, BL40 New Chocolate, GD900 Crystal, GM750,
GT500

MOTOROLA

E1070, KRZR K1, KRZR K1m, RIZR Z3, RIZR Z8, L2 (v270), L6 (v280),
L7, Milestone, MPx220, RAZR V3x, RAZR V3xx, RAZR2 V8, RAZR2
V9, U6, W510 (PEMBA), RAZR V3

Nokia

3120 classic, 3710 fold, 3720 classic, 5230, 5310 XpressMusic, 5530
XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6021, 6103, 6110
Navigator, 6220 classic, 6300, 6300i, 6301, 6303 classic, 6303i
classic, 6500c, 6600, 6600i Slide, 6630, 6650 fold, 6700 classic, 6710
Navigator, 6720 classic, 6760 slide, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800,
8801, 9500, C3-00, C5, C7-00, E5-00, E50, E51, E52, E55, E61, E61i,
E65, E66, E70, E71, E72, E75, E90, N70, N71, N73, N76, N78, N79,
N80, N82, N85, N86 8MP, N93, N93i, N95, N95 3G, N96, N97, N97
mini, N900, X3, X6

PALM

Centro, Pre

SAMSUNG

B2100, B2700, B3410, C6625, Vodafone 360 H1 (i8320), i8910 Omnia
HD, I9000 Galaxy S, S3650 Corby, S5230 Avilla, S7220, SGH-D840,
SGH-D880, SGH-E250, SGH-F110, SGH-F300, SGH-F480, SGH-F700v,
SGH-G600, SGH-G800, SGH-P900, SGH-U200, SGH-U600, SGHU700v, SGH-U800, SGH-U900, SGH-i200, SGH-i600, SGH-i900
OMNIA, SGH-X820

Siemens

CX 75, M 75, S 55, S 65, SK 65, SX 1, S65v, SXG65, SXG75, SP65

SONY
ERICSSON

C510, C702, C902, C903, C905, D750i, G502, G900, J105i Naite,
K550i, K610i, K770i, K800i, K810i, P1i, S312, S500i, T650i, W205,
W395, W580i, W595i, W610i, W705, W715, W850i, W880i, W910i,
W950i, W960i, W995, Vivaz, XPERIA X1, XPERIA X2, XPERIA X8,
XPERIA X10, XPERIA X10 mini, XPERIA X10 mini pro, Yari

USB

PC USB Adapter

1
Aktualna lista produktów dostępna jest na telefon lub na stronie internetowej
www.bury.com

System 9 – dodatkowe akcesoria
1.

2.

3.

4.

1. Antena zewnętrzna
2. Window Mount
3. Konwerter napięcia
4. Wtyczka do gniazda zapalniczki

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (017) 788 46 00, fax: (017) 788 75 64
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50-02-0332-01
2011-04-11 Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i prawo do wprowadzania zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia
marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.

BURY BasePlate
(wieszak)

Jednym słowem
sama wygoda.

Zestaw uzupełniający z grupy urządzeń głośnomówiących UNI System 8:
Display adapter ze sterowaniem głosowym DialogPlus oraz ekranem dotykowym

AD 9060
System sterowania głosowego DialogPlus – precyzyjne i szybkie rozpoznawanie
ludzkiego głosu, z wizualnymi i akustycznymi wskazówkami dla użytkownika
Komfortowa obsługa przy użyciu ekranu dotykowego 2,8”
Bezprzewodowa komunikacja telefonu z zestawem uzupełniającym
za pomocą złącza Bluetooth®
Voice Dialling – głosowe wybieranie numerów
System syntezy mowy Text-to-speech – odczytywanie SMS-ów oraz książki
telefonicznej przez urządzenie¹

www.bury.com

Szczegółowo o

AD 9060
Możliwość prowadzenia kilku rozmów równocześnie
– obsługa połączeń oczekujących, telekonferencja
z maks. 7 rozmówcami1
Funkcja automatycznego odbierania rozmów
Wyświetlanie informacji na ekranie: książki telefonicznej,
spisu połączeń, spisu numerów odebranych, telefonu
i operatora etc.1
Zapis kilku numerów kontaktowych przy jednym nazwisku
Pojemność pamięci: maks. 10 numerów telefonów,
1000 SMS-ów, 150 zapisów głosowych, 15 000 pozycji
w książce adresowej
Automatyczne uruchamianie trybu noc/dzień,
do wyboru różne warianty kolorystyczne
Opatentowany, szybki i prosty montaż zatrzaskowy zestawu
uzupełniającego

rozmawiaj
ze wszystkimi
naraz.

Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora, wersji oprogramowania.

1

Zestaw podstawowy

Zestawy uzupełniające:

UNI CarTalk2

UNI Take&Talk
(Uchwyt)

AD 9060
(Display adapter)

Take&Talk BT

(Uchwyt uniwersalny)

2

Możliwość podłączenia innych zestawów podstawowych z grupy UNI System 8.

Dane techniczne
Monitor

ekran dotykowy 2,8”, kolorowy: 65
tys. kolorów, 240x320 pikseli QVGA
TFT

Napięcie zasilania

10 V - 16 V

Język menu

DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, US, PL*

Obsługiwane profile
Bluetooth®

handsfree, headset, FTP, GAP,
GOEP, OPP, PBAP, SPP, IrMC

Warianty kolorystyczne:

50-02-0347-1 _ 2009-06-19

Certifikaty zgodności
Zestaw uzupełniający spełnia wymogi dyrektywy Unii
Europejskiej 2004/108/EG „Elektromagnetyczna
kompatybilność”.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy UE 72/245/
EWG ze wszystkimi zmianami dyrektywy 2006/28/WE
„Kompatybilność elektromagnetyczna w pojazdach”.
Zastrzega się prawo do wystąpienia błędόw
i wprowadzania zmian.

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (017) 788 46 00, fax: (017) 788 75 64
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CV 9040 Plus
Mobilny zestaw głośnomówiący Bluetooth®
z systemem sterowania głosowego DialogPlus
i ekranem dotykowym

System sterowania głosowego DialogPlus o wysokiej precyzji i szybkości
rozpoznawania głosu, z wizualnymi i akustycznymi wskazówkami dla użytkownika
Magiczne słowo – aktywacja systemu sterowania głosowego za pomocą jednego
polecenia głosowego
Funkcja multipoint – równoczesne połączenie dwóch telefonów z urządzeniem
System syntezy mowy Text-to-speech1 – odczyt SMS-ów, e-maili i wpisów
z książki telefonicznej
Mobilny – montaż w innym samochodzie w parę sekund
1

Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora, wersji oprogramowania.

Zawsze
Zawsze
gotowygotowy
do rozmowy!
do rozmowy!

CV 9040 Plus
szczegóły

 Bluetooth® – bezprzewodowe połączenie zestawu głośnomówiącego
z telefonem
 Ekran dotykowy – wygodna obsługa za pomocą ekranu wielofunkcyjnego
 Funkcja notatka głosowa – zapis rozmów telefonicznych i możliwość
pozostawiania głosowych informacji dla innych kierowców
 Prowadzenie kilku rozmów równocześnie – obsługa połączeń
oczekujących, telekonferencja z maks. 7 rozmówcami1
 Dostępna funkcja automatycznego odbierania rozmów
 Wyświetlacz z informacjami: książka tel., lista połączeń, odbiór,
nazwa telefonu i operator sieci1
 Zapis kilku numerów przy jednym nazwisku
 Pojemność pamięci: maks. 10 telefonów, 1000 SMS-ów, 150 notatek
głosowych, 15 tys. numerów w książce telefonicznej
(do 1500 numerów na telefon)
 Automatyczne uruchamianie trybu dzień/noc – do wyboru różne
wersje kolorystyczne trybu dziennego i nocnego
 Funkcja automatycznego obracania wyświetlacza o 180°
 Może być użytkowany jako biurkowy zestaw głośnomówiący
Zakres funkcji zależy od rodzaju telefonu, operatora, wersji oprogramowania.

1

Monitor wielofunkcyjny

Ekran dotykowy 2,8”, kolorowy: 65 tys.
kolorów, 240x320 pikseli QVGA TFT

Wymiary zewnętrzne

73 x 90 x 21 mm

Napięcie zasilania

5V

Waga

129 g

Dostępne języki menu
(różne warianty)

DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, US, PL, RU, CZ,
DK, SE, TR, CN

Profile Bluetooth®

Handsfree, Headset, FTP, GAP, GOEP, OPP,
PBAP, SPP, IrMC, A2DP
Certifikaty

Zestaw głośnomówiący CV 9040 Plus spełnia wymogi dyrektywy
Unii Europejskiej 1999/5/WE

1.

2.

3.

4.

Zawartość opakowania
1. CV 9040 Plus
2. Zaczep do osłony przeciwsłonecznej
3. Uchwyt
4. Mikrofon zewnętrzny

5.

6.

7.

5. Kabel z wtyczką do zapalniczki
6. Etui
7. CD z instrukcją obsługi

BURY Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec | tel.: (017) 788 46 00, fax: (017) 788 75 64
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Tło ekranu można dopasować do wnętrza pojazdu. Przykłady:

Dane techniczne

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian. Wszystkie wymienione tu marki i/lub oznaczenia marek są własnością właściciela, który ma do nich prawo.

Różne sposoby montażu na: przedniej szybie, osłonie przeciwsłonecznej, środkowej konsoli lub desce rozdzielczej.

