HANDSFREE
Bluetooth handsfree för bilens originaldisplay

HFBM03
HFBM04

BMW

Bluetooth Handsfree för BMW F-serie utan USB i armstödet
Bluetooth Handsfree för BMW F-serie med USB i armstödet

OnCarDisplay Bluetooth handsfree HFBM03 och HFBM04 är helt integrerad med BMW radio system. Styrning sker
med radions knappar, med rattens knappar eller iDrive reglaget vid växelspaken. Information visas på radion eller huvuddisplayen. En universal mikrofon medföljer för montering i taket. Två versioner finns, HFBM03 för BMW F-serie utan
USB i armstödet och HFBM04 för BMW F-serie med USB i armstödet.

Integration i fordonet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visning och styrning på färgskärmen i mittkonsollen med Radio Professional, Navigation CCC och CIC.
Samtal och musik återges via bilens förstärkare. Alla BMW ljudsystem stöds.
Menystyrd användning.
Ring, svara och avsluta samtal. Mutefunktion, justera volym och flera andra inställningsfunktioner.
Allt kan styras med existerande knappar i fordonet.
Samtalsljudet återges i fordonets högtalare med utmärkt ljudkvalitet.
Styrning via knapparna på mutlifunktionsratten (om multifunktionsratt finns).
Använder mobiltelefonens *1 ringsignal i högtalarna.
Alla originalfunktioner i fordonet bibehålls opåverkade.
Modellanpassad mikrofon för placering i takpanelen.
Röststyrning av telefonfunktioner i kombination med tillgängligt BMW röststyrningssystem.
Fiberoptisk anslutning.

*1 Om mobiltelefonen stödjer detta.
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Telefonifunktioner
•
•
•
•
•
•

Synkronisering av telefonboken med namn och telefonnummer. *1
Access till samtalslistor, inklusive uppringda och missade samtal.*1
Visar inkommande samtal automatiskt med namnsynkronisering med telefonboken *1. 			
Möjlighet att acceptera eller avböja ett samtal.
Upp till 5 mobiltelefoner kan paras.
Digital ljudbehandling med eko och brusdämpning.
Justerbar mikrofonkänslighet (till 30db) för optimering av röstkvaliteten.

*1 Om mobiltelefonen stödjer detta.

Infotainment
•
•

A2DP audiostreaming via Bluetooth, för att spela musik lagrad på mobiltelefonen via bilens ljudsystem.*1
AVRCP styrning för musiken på mobiltelefonen med fordonets knappar.*1

*1 A2DP och AVRCP måste stödjas av mobiltelefonen. Endast för bilar utan CD-växlare.

Hårdvara, Installation, Underhåll
•
•
•
•
•
•
•

Ingen kodning på BMW verkstad krävs.
Kodning med medföljande programmeringsbox. Handsfreesystemet hittas därefter av bilen helt automatiskt.
Plug & Play kablage med fiberoptik ingår.
Mikrofon med kabel ingår.
Enkel installation. Inga kablar behöver klippas.
Kan uppdateras via Bluetooth.
Standby strömförbrukning är under 0,1mA (<1,2) Watt vid 12V.

Passar följande bilmodeller och radiosystem:
1 serien - F20
3 serien - F30
5 serien - F10, F11
5 GT - F07
6 serien - F12, F13
7 serien - F01, F02, F03, F04
X3 - F25

Radio Professional med fullfärg display
Navigation CIC Business
Navigation CIC Professional
Passar ej Radio Business
På grund av tekniska skäl kan telefonboksynkroniseringen begänsa mängden data som överförs i 3 steg:
Steg 1: 3:e telefonnumret på en kontakt tas bort
Steg 2: 2:a telefonnumret på en kontakt tas bort
Steg 3: Kontaktnamnet reduceras till 8 tecken

