Highway 600, Black
147997
SRP 179,99 €

179,99 €

De makkelijkste manier om te genieten van DAB+ digitale
radio, Bluetooth muziek streaming vanaf je mobiele
apparaat en hands free bellen in je auto.

Kleur

Stijl

600 V2

PRODUCT DETAILS
Onze Highway auto adapters zijn de makkelijkste manier om je bestaande audiosysteem in je auto, camper,
vrachtwagen of bood te upgraden zonder het te vervangen. Geniet van de enorme keuze aan radio stations in ruisvrije
Digitale DAB+ kwaliteit, plus al je favoriete muziek van je smartphone, tablet of muziekdiensten als Spotify, onderweg.
De Highway 600 zorgt ervoor dat u veilig verbonden blijft door het gemak van handsfree bellen.
Meer zender, digitale kwaliteit
Of je nu net DAB+ luisteren ontdekt, of al geniet van de grote keuze en kwaliteit van DAB+ thuis, je zult het geweldig
vinden om DAB+ te luisteren in je auto met de Highway 600
DAB+ radio zorgt voor zeer gedetailleerde digitale geluidskwaliteit, te gekke content waarvan veel enkel beschikbaar
via DAB+. Digitale radio's ontvangen automatisch alle beschikbare radiostations die je kunt selecteren op naam. De
Highway 600 heeft eveneens de "digital tick" waardoor je gerust kunt zijn dat hij klaar is voor elke toekomstige
verandering op het gebied van FM of DAB+. Dus ook voor de FM afschakeling.
Update je autoradio, vervang het niet
Ontworpen als een "easy-fit" oplossing voor de miljoenen voer- en vaartuigen wereldwijd zonder DAB+, is de Highway
600 makkelijk te installeren. In de meeste gevallen heb je niet eens gereedschap nodig, alleen een paar handelingen
en je bent klaar voor gebruik.
De Highway 600 werkt op je huidige geluidssysteem d.m.v. een aux-in kabel of via een FM transmissie. Bestaande uit
een slanke controller dat overal geïnstalleerd kan worden, en een discrete raamantenne, is dit de makkelijkste manier
om te genieten van DAB+ radio, muziek van je Smartphone of tablet af te spelen en hands free te bellen in je auto
Wat is dat te gekke nummer?
Hoor je iets dat je te gek vindt op de digitale radio? Gebruik de Go knop op je Highway 600 om het nummer te taggen*.
Getagde nummers zijn herkend en kunnen toegevoegd worden aan een Spotify playlist en luister ze wanneer je maar
wil terug.
Draadloos muziek en hands-free bellen
Geniet van je eigen muziekkeuze en veilig bellen met je Highway 600 dankzij ingebouwde Bluetooth.
Pair je smartphone of tablet met Highway en luister draadloos naar je eigen muziek collectie, of je favoriete muziek
streaming dienst, over je eigen geluidssysteem. Dezelfde Bluetooth verbinding maakt
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het mogelijk veilig te bellen dankzij de “bel knoppen” (Call Buttons) en bijgeleverde microfoon.
Slanke draadloze display
Zenderkeuze, nummers kiezen en bellen zijn eenvoudig met de draadloze display/bediening van de Highway. Het kan
zo goed als overal geplaatst worden doordat het klein en licht is, en werkt op 2 AAA batterijen waardoor kabels trekken
overbodig is.
Persoonlijke Assistent
Stel reminders in, check het weer, verkeersinformatie en meer onder een knop, zonder je telefoon aan te raken.
Spreek direct tegen de digitale assistent van je smartphone, iOS of Android, en hoor het antwoord duidelijk en helder
over je auto speakers
Muziek on demand
Krijg eenvoudig in de auto toegang tot al je playlists, albums, artiesten en nummers op Spotify** met het heldere
display en de handige bediening van de Highway

Specificaties
Product attributen
EAN:

0759454829209

Fabrieksnummer:

VL-62920

Productgewicht:

0.41 kilograms
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