Motorcycle-Neckmike
At kunne tale med sin medpassager uden indblanding af støj og larm er en ny oplevelse, og desuden at kunne tale mellem
forskellige motorcykler. Mc-Neckmike Headsettet som indgår i pakken er unikt i sin konstruktion. Silikonepropperne du
sætter i ørerne beskytter mod støj udefra og stemmen fra den du taler med kommer direkte i ørerne. Strubemikrofonen
tager effektivt støjen væk, som almindelige mikrofoner fanger.
Blandt Neckmikes kunder er i dag FMV, Saab Communication AB, Flygvapnets brandmän/räddningstjänst, Statens
Räddningsverks Bombpatrull, Helikopterburna Ytbärgare, SSAB Tunnplåt samt et stort antal mennesker som behøver at
kommunikere i støjfulde miljøer på jobbet eller i fritiden.
Cobra Mt-600 er CE-mærket og kan anvendes uden tilladelser eller afgifter

Cobra Mt-600:
Indgår fra feb-09 som radiodel i Mc-Neckmike
pakken og kan naturligvis anvendes som en god
og effektiv kommunikationsradio.
Som ren kommunikationsradio kan du få op til et
par kilometers rækkevidde, over vand er den
betydelig længere, på højder på et par hundrede
meter er rækkevidden ca. 500-600 meter.

Cobra Mt-600 kan anvendes til mange andre
opgaver, som kræver effektiv kommunikation.

Anvender 4 stk. helt almindelige AAA-batterier,
ca. 40 timers drifttid. 8 kanaler.
Sendeeffekt:500mW. Baggrundsbelyst display.
MT-600 sælges i 2-pak og deri indgår dobbelt
ladere og genopladelige batterier.

Neckmike headset forenkler kørslen:
Med Mc-Neckmike behøves ingen installation i hjelmen, strubemikrofonen sidder
på din hals, ørepropperne stoppes ind i dine ører.

Neckmikens konstruktion er unik og patenteret. Enkelt beskrevet;
Strubemikrofon med 2 stk. støjdæmpende silikonepropper med indbyggede
højtalere som sættes i ørerne. Strubemikrofonen klare at fange stemmen i
meget høj støj samtidig som du får lyden fra den som sender til dig direkte ind
i øret indenfor de støjdæmpende silikonepropper. Man skal være klar over at
stemmen fra en strubemikrofon lyder lidt anderledes sammenlignet med en
almindelig mikrofon, men det er meget tydeligt. Du kan få formstøbte propper
til ørehøjtalerne mod ekstra pris.
Læs mere på www.audiovox.dk

Nyheden i 2009 er, at man kan via hurtigkobling demontere spiralkablet
hvis man har kommunikationsradioen i brøstlommen etc.
Ved sender-knappen sidder en delingskontakt så knappen kan sidde tilbage på
styret når du stiller din mc.

Mc-Neckmikepakken er enkelt sagt en meget god kommunikationspakke med headset som ikke kræver montering i hjelmen !
Fremragende når man køre på hver sin Mc. Også tale som intercom mellem for- og bagsædet.
Du kan endda koble din musik via ST-1 kabel, GPS via GPS-1 kabel eller GSM via GSM-1 kabel.
Mc-Neckmikepakken leveres med 2 stk. Cobra Mt-600 samt 2 stk. Mc-Neckmike Headset samt sendeknapper.
Priser:
Mc-Neckmikepakken, dvs. 2 stk. Cobra Mt-600, 2 stk. Mc-Neckmike samt 2 stk. sendeknapper
2.318:- kr. dvs. 1159:- kr. per person
Løse dele:
Komradio Cobra MT-600 i 2pack inkl. ladere og AAA-batterier
549:- kr.
Ekstra for formstøbte propper 800:- kr.
Headset Mc-Neckmike inkl. sendeknap
885:- kr.
ST-1 adapterkabel for tilkobling af radio/mp-3 m.m.
320:- kr.
GSM-1 adapterkabel for tilkobling af GSM, ekl.s. GSM-adapter
320:- kr. Gsm-Telefonadapter, 129:- kr.
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