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Optimale vrijheid met Bluetooth telefoon van Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz Accessoires introduceert een nieuwe telefoonmodule met Bluetooth-technologie, waarbij de telefoon in de jaszak of tas kan blijven. Het systeem herkent de Bluetooth-telefoon als deze binnen het bereik van de auto komt. Door het gebruik van SIM Access Profile (SAP)-software heeft de bestuurder via het multifunctionele stuurwiel, de radiobediening en het centrale display toegang tot het interne geheugen van de telefoon om te bellen, een sms te lezen of te bladeren in het telefoonboek. 



Frequente gebruikers herkennen het probleem: in de haast vergeten ze de telefoon uit de houder te halen, waarna buiten de auto een tijdrovende zoektocht volgt. De oplossing is er nu in vorm van de Mercedes-Benz telefoonmodule met Bluetooth SAP. Deze accessoire maakt telefoneren veiliger en comfortabeler. Het grootste voordeel ten opzichte van traditionele modellen is dat de mobiele telefoon opgeborgen kan blijven in de jaszak of tas. De verbinding tussen telefoon en module gaat volledig automatisch. 

Vergeleken met andere Bluetooth-systemen met SAP-profiel, levert de Mercedes-Benz module de beste geluidskwaliteit. Dit is te danken aan een externe antenne, waarmee het systeem contact maakt met het GSM-netwerk. 

Slim en doordacht

De module heeft slechts één bedieningsknop. Deze activeert het contact tussen telefoon en module, waarna de verbinding verder automatisch functioneert. De telefoonmodule met Bluetooth past in een groot aantal Mercedes-Benz modellen. Het systeem kan moeiteloos worden ingeplugd in de bestaande telefoonvoorbereiding in de middenarmsteun. 



Twee varianten beschikbaar

De Mercedes-Benz telefoonmodule is verkrijgbaar in twee varianten. Een Bluetooth- cradle van € 445 en een Bluetooth-cradle met privacy module voor € 485. Beide modellen zijn uitgerust met Bluetooth-technologie met het SAP-profile, een simkaartlezer en zijn qua vormgeving, interface en grootte aangepast aan de standaard aanwezige telefoonvoorbereiding. De uitvoering met privacy-module maakt het mogelijk om buiten het gehoor van de medepassagiers te bellen. 

De volgende mobiele telefoons ondersteunen de Bluetooth-technologie met het SAP-profile, zijn compatibel met de Mercedes-Benz telefoonmodule en zijn grondig getest: 
	Nokia 6230, 6230i en 6280, 8800
	Siemens S65, SK65, S68, S75 en SL75


Alternatief voor telefoons zonder Bluetooth SAP-Profile

Mercedes-Benz rijders met een telefoon zonder Bluetooth SAP-profile ondersteuning kunnen handsfree bellen dankzij een speciale telefooncradle. Een aangesloten telefoon is door middel van het multifunctionele stuurwiel en centrale display te bedienen. Bovendien kan de cradle worden gebruik om de telefoon op te laden.

De Mercedes-Benz telefooncradles zijn momenteel geschikt voor de volgende modellen:

	Nokia 3120, 6020, 6021, 6100, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6310, 6310i, 6610, 6610i, 6820, 6822, 7250i 
	Siemens S65, SP65, SK65, CX65, CXT65, CX65V, CX70, CXT70, CX70V, M75, ME75, CX75, S75 

	SonyEricsson T610, T630, K600i, K750i, W800i. 

De auto moet wel voorzien zijn van telefoonvoorbereiding, de optionele Mercedes-Benz mobiele telefoon of het Mercedes-Benz handsfree systeem. 
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