
Το νέο μοντέλο ενδοεπικοινωνίας 
μηχανής της Midland BT R1 
ADVANCED, προσφέρει ταυτόχρονη ή 
μη επικοινωνία υψηλής απόδοσης 
έως και 4 ατόμων σε εμβέλεια έως 
και 1.200 μ. 
 
Ο  ιδιαίτερος ιταλικός σχεδιασμός του 
προσθέτει την όμορφη εμφάνιση στα 
πολυάριθμα χαρακτηριστικά του, ενώ το 
ψηφιακό φίλτρο μείωσης θορύβου που 
διαθέτει έχει ως αποτέλεσμα την 
απομόνωση των εξωτερικών θορύβων 
(ανέμου, μηχανής κλπ.) σε ποσοστό έως 
και 80%. 
 
Προσφέρει αυτονομία μπαταρίας έως 
και 23 ώρες συνεχόμενης 
λειτουργίας και είναι συμβατό με κινητά 
smartphones, πλοηγούς GPS, TFT 
συστήματα 
(DUCATI,BMW,KTM κλπ)  και 
ενδοεπικοινωνίες άλλης μάρκας/ άλλου 
μοντέλου. 

BTR1 ADVANCED 
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ   
 
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Επιλεκτική επικοινωνία ένας προς ένας έως και  

4 ατόμων 
 Ταυτόχρονη επικοινωνία (BT conference) έως 

και 4 ατόμων 
 Μέγιστη Εμβέλεια 1.200μ 
 Ψηφιακό Φίλτρο Θορύβου DNK (Digital Noise 

Killer) 
 Ραδιόφωνο FM stereo+RDS 
 Ταυτόχρονη σύνδεση 2 κινητών 

τηλεφώνων/GPS 
 Αδιαβροχοποίηση κατά IPX6 
 Ηχεία HI-FI Power Super Bass 
 Λειτουργία AGC (Automatic Gain Control) 
 Μπαταρία Li-Ion με αυτονομία 23 ώρες σε 

χρήση 
 Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού μέσω Η/Υ 
 Συμβατότητα με συστήματα TFT 
 Υψηλή ποιότητα ήχου από την RCF 
 Δυνατότητα διαμοιρασμού μουσικής με τον 

συνεπιβάτη 
 Δερμάτινα προστατευτικά μαξιλαράκια ειδικά 

σχεδιασμένα από αφρό foam για βελτιωμένη 
απόδοση ήχου 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Μονή συσκευασία-C1529 
1 συσκευή ενδοεπικοινωνίας,1 κιτ ήχου με ηχεία 
40mm υψηλής απόδοσης από την RCF, 2 δερμάτινα 
προστατευτικά μαξιλαράκια μπάσων, 2 αποστάτες 
ηχείων, 1 κιτ μικροφώνων αποτελούμενο από 1 
ενσύρματο μικρόφωνο για κλειστό κράνος και 1 
μικρόφωνο boom με βραχίονα για ανοιγόμενο 
κράνος, 1 κιτ γρήγορης εγκατάστασης με 1 βάση με 
αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για στήριξη στα 
κράνη, 1 καλώδιο USB-C. 
Συσκευασία Ζεύγους-C1529.01 
2 x συσκευή ενδοεπικοινωνίας, 2x κιτ ήχου με 
ηχεία 40mm υψηλής απόδοσης από την RCF, 4 
δερμάτινα προστατευτικά μαξιλαράκια μπάσων, 4 
αποστάτες ηχείων, 2 x κιτ μικροφώνων 
αποτελούμενο από 1 ενσύρματο μικρόφωνο για 
κλειστό κράνος και 1 μικρόφωνο boom με βραχίονα 
για ανοιγόμενο κράνος, 2 x κιτ γρήγορης 
εγκατάστασης με 1 βάση με αυτοκόλλητη ταινία 
διπλής όψεως για στήριξη στα κράνη,2x καλώδιο 
USB-C. 


