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"Nossos produtos não vão mudar a sua vida, mas eles estarão com você nos
melhores momentos dela."

Enrico Stefanoli

[Business Unit Manager]

Interphone projeta seus produtos com alta qualidade, desempenho
, confiabilidade e facilidade de uso.
Desejamos uma boa viagem,
Interphone Time.

Ideal para viagens em grupo

O Interphone Tour é o produto principal da nova linha Interphone da Cellularline®.
Qualidade de construção incomparável e design elegante são as características deste
novo intercomunicador, que se distingue por uma capa Matt Gray.Compatível com
todos os smartphones equipados com a tecnologia Bluetooth®, permite-lhe receber e
fazer chamadas telefonicas, ouvir música e seguir as instruções de navegação ao
longo da sua rota. Interphone Tour também é compatível com todos os tipos de
capacetes e é completamente à prova d'água. Ele é equipado com uma bateria com
uma vida recorde de mais de 20 horas que pode ser carregada muito rapidamente,
graças à tecnologia Fast Charge.

É compatível com todos os tipos de capacetes e
fácil de instalar.
Permite que até quatro motociclistas se
comuniquem a uma distância máxima de 1,5
km.
Duração da bateria de mais de 20 horas com
Fast Recharge.
Powerbank incluído para recarregar o interfone
e smartphone durante a viagem.

Code
INTERPHOTOUR
SINGLE PACK

Code
INTERPHOTOURTP
TWIN PACK

Interphone App para IOS e
Android

O intercomunicador ideal para viajar em grupo e ficar conectado

Interphone Sport é o intercomunicador para pessoas que gostam de ficar conectadas.
Combinando tecnologia e conectividade, o Interphone Sport é o companheiro de viagem
ideal para pessoas que gostam de se divertir compartilhando a emoção de uma viagem
de motocicleta com amigos. Está equipado com funções avançadas que lhe permitem
conectar a qualquer intercomunicador Bluetooth® no mercado.Ele pode ser ativado por
comando de voz (VOX) e reconecta automaticamente se a conexão com as outras
motocicletas é perdida.

É compatível com todos os tipos de capacetes e
fácil de instalar.
Permite-lhe ouvir e compartilhar música de alta
qualidade com o seu passageiro, receber
indicações de navegação e ouvir as suas
estações de rádio favoritas.
Ele permite que você receba e faça ligações
diversas vezes como você gosta, graças à bateria
de longa duração.

Code
INTERPHOSPORT
SINGLE PACK

Code
INTERPHOSPORTTP
TWIN PACK

Interphone App para IOS e
Android

O interphone ideal para trabalho e
entretenimento

Interphone Urban é o intercomunicador para uso urbano dinâmico, confiável e compatível
com todos os tipos de capacetes no mercado. Com o Interphone Urban, você pode receber
chamadas durante o seu percurso entre o trabalho e sua casa e seguir as instruções de um
navegador Bluetooth® para chegar a qualquer destino de forma simples e segura. Mas o
Interphone Urbano também é ótimo para pessoas que gostam de viajar além dos limites da
cidade com seus parceiros, porque oferece a fácil comunicação entre o piloto e o passageiro,
essencial para experimentar a emoção da viagem juntos. Graças à sua longa vida útil da
bateria, suas viajens de moto nunca mais serão as mesmas.

É compatível com todos os tipos de
capacetes e fácil de instalar.

Fácil de usar, com funções diretas.

Ele tem built-in rádio FM e conectividade
Bluetooth® para música e navegador
GPS.

Code
INTERPHOURBAN
SINGLE PACK

Code
INTERPHOURBANTP
TWIN PACK

Interphone App para IOS e
Android

12h

COMPATÍVEL COM TODOS OS CAPACETES

COMPATÍVEL COM TODOS OS CAPACETES

COMPATÍVEL COM TODOS OS CAPACETES

COMUNICA-SE COM TODOS OS INTERCOMUNICADORES (ANYCOM)

COMUNICA-SE COM TODOS OS INTERCOMUNICADORES (ANYCOM)

COMUNICA-SE COM TODOS OS INTERCOMUNICADORES

ACESSO DIRECTO ÀS FUNÇÕES (QUICK TOUCH)

ACESSO DIRECTO ÀS FUNÇÕES (QUICK TOUCH)

ACESSO DIRECTO ÀS FUNÇÕES (QUICK TOUCH)

CONTROLE AUTOMÁTICO DE VOLUME (NDVC)

CONTROLE AUTOMÁTICO DE VOLUME (NDVC)

CONTROLE AUTOMÁTICO DE VOLUME (NDVC)

CONEXÃO AO TOQUE E DISCAGEM RÁPIDA

CONEXÃO AO TOQUE E DISCAGEM RÁPIDA

CONEXÃO AO TOQUE E DISCAGEM RÁPIDA

INSTRUÇÕES DE VOZ DO GPS

INSTRUÇÕES DE VOZ DO GPS

INSTRUÇÕES DE VOZ DO GPS

MÚSICA ESCUTAR E COMPARTILHAR

MÚSICA ESCUTAR E COMPARTILHAR

MÚSICA ESCUTAR E COMPARTILHAR

FM RADIO / RDS

FM RADIO / RDS

FM RADIO / RDS

APP PARA SMARTPHONE

APP PARA SMARTPHONE

APP PARA SMARTPHONE

FAST CHIPSET

FAST CHIPSET

FAST CHIPSET

À PROVA D'ÁGUA

À PROVA D'ÁGUA

À PROVA D'ÁGUA

O FIRMWARE PODE SER ATUALIZADO DO PC

O FIRMWARE PODE SER ATUALIZADO DO PC

O FIRMWARE PODE SER ATUALIZADO DO PC

DOIS MICROFONES

DOIS MICROFONES

DOIS MICROFONES

PILOTO PASSGEIRO INTERCOM

PILOTO PASSGEIRO INTERCOM

PILOTO PASSGEIRO INTERCOM

12 HORAS VIDA DA BATERIA

15h

1 km

15 HORAS VIDA DA BATERIA

1 KM DE AUTONOMIA EM FULL DUPLEX

20h

1,5 km

20 HORAS VIDA DA BATERIA
1,5 KM DE AUTONOMIA EM FULL DUPLEX

CONFERÊNCIA DE GRUPO ATÉ 4 USUÁRIOS

CONFERÊNCIA DE GRUPO ATÉ 4 USUÁRIOS

RECONEXÃO AUTOMÁTICA

RECONEXÃO AUTOMÁTICA

(VOX) INTERCOMUNICAÇÃO POR COMANDO DE VOZ

(VOX) INTERCOMUNICAÇÃO POR COMANDO DE VOZ
COMPARTILHAMENTO DE CHAMADA
PAREAMENTO RÁPIDO *GENIUS PAIRING
FM RADIO MIX
CARREGAMENTO ULTRA RÁPIDO
POWERBANK INCLUSO

ACESSÓRIOS
Microfone para
capacetes aberto e
fechado

MICBOOMSP

Premium Pro Sound
microphone

MICPROSOUNDSP

Cabo AUX Micro USB com
3.5 mm jack 

INTERPHOAUXCABLE

Universal audio kit data cable/
Usb-MicroUsb recharge

USBDATACABMICROUSB

Peças
sobressalentes
variadas

Universal Audio Kit

KITINTERPHONESP

MICINTERPHOMINIUSB

Pro Sound audio kit
para capacete Shoei

Pro Sound audio kit for
Schuberth helmets

MICINTERPHOSHO16

MICINTERPHOSCHU16

Interphone F5MC é um dos dispositivos Bluetooth® mais completos no mercado de
comunicação e entretenimento em motocicletas. Conexões: telefone celular, música
estéreo A2DP Bluetooth®, rádio FM com RDS, conexão com fio com iPod / MP3
player. Com o seu assistente de voz multilingue (TTS) e arranjo prático de botões,
Interphone F5mc é o companheiro de viagem ideal para motociclistas.

ANYCOM -Graças a esta função inovadora, Interphone F5MC pode se
comunicar com todos os dispositivos de intercomunicação de diferentes
marcas em modo full duplex
TTS - GUIA DE VOZ MULTILINGUAIS (Espanhol/Inglês/Italiano)

RECONEXÃO AUTOMÁTICA DA INTERCOMUNICAÇÃO - Se o
intercomunicador do seu amigo ficar fora do alcance enquanto
tiver uma conversa de intercomunicação, o Interphone F5MC
tentará automaticamente reconectar o intercomunicador.
COMPARTILHAMENTO DE MÚSICA - Piloto e passageiro podem
compartilhar a mesma música estéreo da fonte MP3
CONFIGURAÇÃO DE MODO DE USO - Para uma conversa mais
confortável no modo de intercomunicação, você pode ajustar o
volume de duas maneiras: para capacetes aberto e para capacetes
fechados.
RADIO FM INTERGRADO

Code
INTERPHONEF5MC
SINGLE PACK

Code
INTERPHONEF5MCTP
TWIN PACK

O Interphone F4MC fornece com unicação de intercomunicador full-duplex via
Bluetooth®, com áudio de alta qualidade, entre dois dispositivos em até 800 metros
de distância. Ele também reproduz informações de áudio fornecidas por um
navegador Bluetooth® para motocicletas. Coberto por um filme suave, o Interphone
F4MC é à prova de água (IP67). Interphone F4MC pode ser instalado facilmente em
qualquer tipo de capacete jet, modular e fechado.

ANYCOM - Graças a esta função inovadora, o Interphone F4MC pode
comunicar com todos os dispositivos de intercomunicação de
diferentes marcas em modo full duplex
TTS - GUIA DE VOZ
RECONEXÃO AUTOMÁTICA DE INTERCOMUNICAÇÃO - Se o
intercomunicador do seu amigo ficar fora do alcance enquanto tiver
uma conversa de intercomunicação, o Interphone F4MC tentará
automaticamente reconectar o intercomunicador.
COMPARTILHAMENTO DE MÚSICA - Piloto e passageiro podem
compartilhar a mesma música estéreo da fonte MP3
CONFIGURAÇÃO DE VOLUME - Para uma conversa mais
confortável no modo de intercomunicação, você pode ajustar o volume
de duas maneiras: para capacetes aberto e para capacetes fechdaos.
RADIO FM INTERGRADO

Code
NTERPHONEF4MC
SINGLE PACK

Code
INTERPHONEF4MCTP
TWIN PACK

O Interphone F3MC fornece intercomunicação via Bluetooth® entre piloto e
passageiro e também suporta as funções de smartphone de cada piloto. O piloto
também pode receber as informações de áudio fornecidas por um navegador
Bluetooth® para motocicletas. Coberto por um filme de toque suave, o dispositivo é
à prova de água e poeira (IP67), e seus botões são práticos e intuitivos de usar.
Interphone F3MC pode ser instalado facilmente em qualquer tipo de capacete aberto,
modular e fechado.

ANYCOM - Graças a esta função inovadora, o Interphone F3MC pode
comunicar com todos os dispositivos de intercomunicação de diferentes marcas
em modo full duplex
TTS - GUIA DE VOZ ( Espanhol / Inglês / Italiano )
COMPARTILHAMENTO DE MÚSICA - Piloto e passageiro podem
compartilhar a mesma música estéreo da fonte MP3
CONFIGURAÇÃO DE VOLUME - Para uma conversa mais confortável
no modo de intercomunicação, você pode ajustar o volume de duas
maneiras: para capacetes aberto e para capacetes fechados.

Code
INTERPHONEF3MC
SINGLE PACK

Code
INTERPHONEF3MCTP
TWIN PACK

ADAPTADORES
Adaptador de isqueiro
Cabo/DIN

ACCMOTOADAPTER

Porta USB dupla
para guidão
Adaptador de tomada de
12V com conector DIN
permite recarregar muitos
dispositivos eletrônicos em
sua motocicleta.
Comprimento do cabo 22
cm.

Adaptador de 12V com
conector DIN e porta
USB dupla. Equipado
com uma capa de
proteção, prático e sem
fios. Entrada DC 12V24V Saída DC 5V 2A.

Kit de fonte de
alimentação para guiadão
de motocicleta tubular com
porta USB dupla. Capa de
protecção.Saída DC 5V-2A.
Fusível 3A.Comprimento do
cabo 150 cm.
ACCMOTO2USB

ACCMOTODIN2USB

Adaptador de isqueiro
para guidão

DIN ADAPTADOR

Kit de alimentação para guidão de
moto tubular com soquete de
isqueiro.Capa de protecção.
Comprimento do cabo 150 cm.
Fusível 15A.

Fonte de alimentação
através do adaptador 12
V do isqueiro com
conector DIN.Dimensões
7 x 2.4 cm.

ACCMOTODIN

Adaptador Dual USB DIN - Padrão Europeu

ACCMOTOSOCKET

Visão
Ser líder no mercado internacional de acessórios de
comunicação em duas rodas através de produtos
tecnológicos, funcionais e de design.

Missão
Oferecer produtos de qualidade que melhorem a
experiência de condução de motocicletas e a segurança
através de uma combinação de paixão, inovação e
conhecimento aprofundado do mercado.

www.interphonebrasil.com.br
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