


�Bluetooth 4.1 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
�Komunikační systém s duálním Bluetooth modulem
�Audio Multitasking™

*
�Interkom s dosahem do 2 km  až pro 8 účastníků
�Konferenční hovory s uživateli interkomu
�Group Intercom™
�Universal Intercom™
�Advanced Noise Control™
�Rychlá volba (”Speed dialing”)
�Hlasové příkazy / Intuitivní hlasová oznámení
�Bluetooth Audio Recording™
�Víceúčelové funkce využívající pohybový senzor
�Sidetone
�FM radio
�Bluetooth párování pro duální mobilní telefony
�

�Aktualizovatelný firmware
�Podpora Sena Headset App (pro Android / iPhone)
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

Podpora příslušenství pro dálkové ovládání

®Bluetooth  komunikační systém pro motorky a motosport

Vlastnosti

Bluetooth 4.1ü
Audio Multitasking™ ü
Advanced Noise Control™  ü
Universal Intercom™ü
Group Intercom™ü
FM radioü

FM Radio

Multi-way
Intercom

Group
Intercom

   2.0km
1.2 miles Intercom

20S
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®Bluetooth  headset/interkom pro motorky s kamerou

Vlastnosti

10C

Bluetooth 4.1ü
Čtyřcestný interkomü
Universal Intercom™ ü
Akční kamera 1080pxü
FM radioü

�Bluetooth 4.1 A2DP, AVRCP, Multipoint
*

�Interkom s dosahem do 1600 metrů  až pro 4 účastníky
�Konferenční hovory s uživateli interkomu
�

�

�Hlasová oznámení 
�Snadné ovládání pomocí otočného ovladače „Jog Dial”
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster

�Rychlá volba (”Speed dialing”)
�Sidetone
�FM radio
�Kamera 1080px / 30 fps, 720px / 30 / 60 fps
�

�Výdrž až 17 hodin hovoru, 2 hodiny záznamu
�Aktualizovatelný firmware
�Podpora Sena Headset App (pro Android / iPhone)
�2-letá záruka
 
*) V otevřeném terénu

/ HSP, HFP, 

Universal Intercom™
Přehrávání / sdílení hudby

�Advanced Noise Control™

Podpora příslušenství pro dálkové ovládání

Balení
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10S
®Bluetooth  komunikační systém pro motorky a motosport

Vlastnosti

Bluetooth 4.1ü
Čtyř-cestný interkomü
Universal Intercom™ ü
Group Intercomü
Advanced Noise Control™ü
FM radioü

�Bluetooth 4.1 2DP, AVRCP, Multipoint
�Interkom s dosahem do 1600 metrů až 
�Konferenční hovory s uživateli interkomu
�

�

�Hlasová oznámení 
�Snadné ovládání pomocí otočného ovladače „Jog Dial”
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster

�Rychlá volba (”Speed dialing”)
�Sidetone
�FM radio
�

�Výdrž až 12 hodin hovoru, 10 dní v úsporném režimu 
�Aktualizovatelný firmware
�Podpora Sena Headset App (pro Android / iPhone)
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

/ HSP, HFP,  A
* pro 4 účastníky

Universal Intercom™
Přehrávání / sdílení hudby

�Advanced Noise Control™

Podpora příslušenství pro dálkové ovládání

Balení
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®Nízko-profilový Bluetooth  headset/interkom pro motorky

Vlastnosti

10R

�Bluetooth 4.1  A2DP, AVRCP, Multipoint
�Interkom s dosahem do 900 metrů
�

�

�Ultratenká konstrukce
�Hlasová oznámení 
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster
�

�

�

�

�

�

�Výdrž až 10 hodin hovoru
�Aktualizovatelný firmware
�Podpora Sena Headset App (pro Android / iPhone)
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

/ HSP, HFP,
* až pro 4 účastníky

Universal Intercom™
Přehrávání / sdílení hudby

Advanced Noise Control™
Rychlá voba (”Speed dialing”)
Sidetone
RM radio
Dálkové ovládání na řidítka (handlebar remote control) v balení
Podpora dalšího příslušenství pro dálkové ovládání

Bluetooth 4.1ü
Ultra tenká konstrukceü
Čtyř-cestný interkomü
Universal Intercom™ ü
Advanced Noise Control™ü
FM radioü

Balení
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10U
®Bluetooth  komunikační systém pro motorky a motosport

®10U pro SHOEI  GT-AIR

®10U pro SHOEI  NEOTEC

®10U pro Schuberth  C3/C3 Pro

®10U pro SHOEI  J-CRUISE

®10U pro Arai  Full-Face Helmet

Vlastnosti

Bluetooth 4.1ü
Skrytá konstrukceü
Čtyř-cestný interkomü
Universal Intercom™ ü
Advanced Noise Control™ü
FM radioü

�Bluetooth 4.1  A2DP, AVRCP, Multipoint
�Interkom s dosahem do 1600 metrů
�Konferenční hovory s uživateli interkomu
�

�

�Hlasová oznámení 
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster

�Rychlá volba (”Speed dialing”)
�Sidetone
�FM radio

�

�Výdrž až 10 hodin hovoru
�Aktualizovatelný firmware
�Podpora Sena Headset App (pro Android / iPhone)
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

/ HSP, HFP, 
* až pro 4 účastníky

Universal Intercom™
Přehrávání / sdílení hudby

�Advanced Noise Control™

�Dálkové ovládání na řidítka (handlebar remote control) v balení
Podpora dalšího příslušenství pro dálkové ovládání

Balení
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®Bluetooth  komunikační systém pro motorky a motosport

®Bluetooth  komunikační systém pro motorky a motosport

Vlastnosti

Vlastnosti

SMH5/SMH5-FM

SPH10H-FM

�Bluetooth 3.0 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
�I

�

�Vestavěný FM tuner s funkcemi hledání / uložení stanic (SMH5-FM)
�Hlasová oznámení 
�Snadné ovládání pomocí otočného ovladače „Jog Dial”

�Rychlá volba (”Speed dialing”)
�Sidetone
�Výdrž až 8 hodin hovoru, 7 dní v úsporném režimu 
�Aktualizovatelný firmware 
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

*nterkom s dosahem do 700 metrů  až pro 4 uživatele
�

Přehrávání / sdílení hudby

�Advanced Noise Control™

Universal Intercom™

�Bluetooth 3.0 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
�Jednoduchá konstrukce pro instalaci do „polovičních” přileb

* 
�Interkom s dosahem do 700 metrů až pro 4 uživatele
�Konferenční hovory s uživateli interkomu

�

�Vestavěný FM tuner s funkcemi vyhledání / uložení
�Hlasová oznámení 
�Snadné ovládání pomocí ovladače „Jog Dial”
�

�Výdrž až 7 hodin hovoru, 8 dní v úsporném režimu 
�Aktualizovatelný firmware 
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

�Universal Intercom™
Přehrávání / sdílení hudby

Advanced Noise Control™
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Pro lepší zážitky. Pro větší pohodlí.Pro lepší zážitky. Pro větší pohodlí.

Pro vyšší bezpečnost.Pro vyšší bezpečnost.



®Bluetooth  komunikační systém pro lyžařské helmy

Vlastnosti

SNOWTALK

�
*

�I  až pro 4 uživatele
�Hlasová oznámení
�Přehrávání / sdílení hudby
�Snadné ovládání 2 tlačítky
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster
�Výdrž až 6 hodin hovoru, 6 dní v úsporném režimu 
�Snadná instalace
�Aktualizovatelný firmware
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

Bluetooth 3.0 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
nterkom s dosahem do 700 metrů

®Bluetooth  komunikační systém pro motorky a motosport

Vlastnosti

3S

�
*

�I  až pro 2 uživatele 
�Hlasová oznámení
�Přehrávání hudby 
�Snadné ovládání 2 tlačítky
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí „audio booster”
�Výdrž až 8 hodin hovoru, 7 dní v úsporném režimu 
�Snadná instalace
�Aktualizovatelný firmware
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

Bluetooth 3.0 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
nterkom s dosahem do 200 metrů
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®Bluetooth  komunikační systém pro sport a outdoor

�
*

�I  až pro 4 uživatele 
�Hlasová oznámení
�Přehrávání / sdílení hudby 
�Snadné ovládání pomocí otočného ovladače „Jog Dial”
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster
�Výdrž až 10 hodin hovoru, 7 dní v úsporném režimu 
�Aktualizovatelný firmware
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

Bluetooth 3.0 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
nterkom s dosahem do 900 metrů

SPH10

Vlastnosti

�
*

�I  až pro 4 uživatele 
�Hlasové příkazy / hlasová oznámení
�Přehrávání / sdílení hudby 
�Ovládání pomocí 3 tlačítek
�Dostatečná úroveň signálu s integrovanou funkcí audio booster
�Výdrž až 10 hodin hovoru, 7 dní v úsporném režimu 
�Aktualizovatelný firmware
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu

Bluetooth 3.0 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
nterkom s dosahem do 900 metrů

®Bluetooth  komunikační systém pro sport a outdoor

EXPAND

Vlastnosti
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®Bluetooth  headset/interkom pro hlučná prostředí

Tufftalk

Bluetooth 4.1ü
Čtyř-cestný interkomü
Universal Intercom™ ü
Group Intercomü
Advanced Noise Control™ü
FM radioü

Vlastnosti

�Bluetooth 4.1 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Multipoint
*

�Interkom s dosahem do 1,4 km  až pro 8 účastníků
�Útlum okolního hluku 25db (NRR)
�Možnost instalace na pracovní ochranné helmy
�Konferenční hovory s uživateli interkomu
�Group Intercom™
�Universal Intercom™
�Advanced Noise Control™
�Rychlá volba (”Speed dialing”)
�Hlasová oznámení
�Sidetone
�FM radio
�Výdrž až 15 hodin hovoru
�Aktualizovatelný firmware
�Podpora Sena Headset App (pro Android / iPhone)
�2-letá záruka

*) V otevřeném terénu
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�

interkomu
� Bluetooth 2.1 + EDR, HSP / HFP
�Výdrž až 12 hodin, 10 dní v úsporném režimu 
�Vstup 2 x 3,5mm jack, 1 x mini-din
�Pro připojení vstupních zařízení přes mini-din je nutný odpovídající 

připojovací kabel (není součástí balení)

Adaptér pro připojení radiostanic a jiných zařízení k headsetu / 

�

prostřednictvím Bluetooth
�Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP / AVRCP
�Výdrž až 8 hodin, 3 dny v úsporném režimu 
�Vstup 2 x 3,5mm jack

Adaptér pro připojení audio zařízení k headsetu / interkomu 

®Bluetooth  adaptér pro radiostanice

SR10

Vlastnosti

®Bluetooth  adaptér

SM10

Vlastnosti
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�

�Kapacita 5200mAh
�Výstup 5V, 1.6A
�Hmotnost 141g
�Délka nabíjení cca 4 hodiny (USB 

kabel, micro USB konektor)

Přenosný externí zdroj

�

kompatibilní interkomy / 
headsety Sena

�Redukuje riziko při obsluze 
headsetu / interkomu

�Určené pro instalaci na řidítka
�Doba provozu až 3 měsíce
�Bluetooh 4.1, profily GAP / 

GATT 
�Dosah až 10m

Bluetooth dálkové ovládání pro 

Handlebar remote

WRISTBAND remote

POWERBANK

®Bluetooth  dálkové ovládání pro kompatibilní interkomy

®Bluetooth  dálkové ovládání pro kompatibilní interkomy

Kapesní powerbanka 

�Bluetooth dálkové ovládání pro 
kompatibilní interkomy / 
headsety Sena

�Redukuje riziko při obsluze 
headsetu / interkomu

�Určené pro upevnění na ruku
�Doba provozu až 3 měsíce
�Bluetooh 4.1, profily GAP / 

GATT 
�Dosah až 10m
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�

helmu (nebo dle dostupného 
adaptéru)

�CMOS 3MP čip, úhel záběru 120°
�Rozlišení Full HD, 1080px / 30fps 
�Výdrž 2 hodiny záznamu
�Záznam na microSD kartu 

(max 32GB)

Akční kamera pro instalaci na 

PRISM TUBE
Akční kamera pro instalaci na helmu
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® ®Harley-Davison  and Ultra Classic  are registered trademarks of H-D Michigan, Inc., 
® ®Harley-Davidson, Inc. Honda  and Goldwing  are registered trademarks of Honda Motor Co., Ltd. 

® ®
Yamaha  is a registered trademark of Yamaha Motor Corporation USA. Kawasaki  is a registered 

®trademark of Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Suzuki  is a registered trademark of Suzuki Motor 
® ®Corporation. Can-Am  and Spyder  are registered trademarks of Bombardier Recreational Products 

® ® 
Inc. Victory  is a registered trademark of Polaris Industries Inc. BMW is a registered trademark of 
BMW Motorrad International.

Sena Technologies, Inc. is not affiliated with Harley-Davidson, Inc., H-D Michigan, Inc., Honda Motor 
Co., Ltd., Yamaha Motor Corporation USA., Kawasaki Motors Corp., U.S.A., Suzuki Motor Corporation.,
Bombardier Recreational Products Inc., Polaris Industries Inc, or BMW Motorrad International.

PROHELP SERVICES, s.r.o.
Roztylské nám. 602/13

141 00 Praha 4
tel: (+420) 272 088 311

www.nahlavnisoupravy.cz

Změny parametrů a informací k produktům vyhrazeny. Údaje jsou pouze 
informativní. 

http://www.nahlavnisoupravy.cz/Sena-Technologies
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