
 

Nautic Talk  to zestaw głośnomówiący Bluetooth ze słuchawką i 

mikrofonem przeznaczony dla statków w żegludze śródlądowej 

i morskiej, firm serwisowych, portowych, budowlanych, stoczni, 

pracujących na dużych wysokościach, etc. 

Współpracuje  również z  telefonem komórkowym. 

Zestaw głośnomówiący dla pracownikow statków i barek to wygodne rozwiązanie, dzięki 
któremu pracownicy mogą swobodnie prowadzić rozmowy nie odrywając się od pracy. 
To zarazem najwygodniejsze rozwiązanie, eliminujące konieczność podpinania urządzeń za 
pomocą kabla. Dzięki Bluetooth  zestaw głośnomówiący do telefonu wymaga tylko 
sparowania ‐  i gotowe. 
W zależności od wersji systemu, urządzenie pozwala na komunikację 2 lub 3 pracowników 
w odleglości około 1000 m od siebie, jest więc również praktyczne dla operatora dźwigu,  
ładującego statki, pracowników stoczniowych, portowych, wysokościowych, serwisantów… 
Nasz produkt- Nautic Talk jest oferowany w dwóch wersjach: 

NAUTIC TALK SL DUO 
Zestaw 

głośnomówiący 

 Krystalicznie czysty dźwięk i głos
(procesor sygnałowy)

 Rozmowa przez telefon,
przestrzegając obowiązujących
przepisów BHP

 Redukcja szumów DSP

 Automatyczna regulacja głośności

 Automatyczne łączenie rozmowy

 Możliwość noszenia na prawym
lub lewym uchu

 Bluetooth 3.0

 Zasięg ‐ 1km otwartym polu

 kompatybilny ze wszystkimi
kaskami

 Odporny na kurz i wodę

 Czas rozmów do 10 godzin

 Czuwanie do 1000 godzin

         NAUTIC TALK SL TRIO 

zestaw 

głośnomówiący 

Moduły Nautic Talk pracują niezależnie od telefonu komórkowego czy radia CB w promieniu 
do 1.000 m ze sobą w trybie interkomu. 
Męczące i denerwujące, ciągłe wciskanie przycisku w radiotelefonie, jest w tym wypadku 
pominięte i pracownicy  mogą nadal wykonywać swoje zajęcia przy równoczesnym 
kontynuowaniu rozmowy. 

Po dokonaniu parowania z telefonem komórkowym, Nautic Talk będzie łączył się z nim 
automatycznie. Natomiast,  gdy na telefon przyjdzie połączenie, możesz odebrać je 
bezpośrednio przy użyciu zestawu Nautic Talk. Wystarczy powiedzieć ”OK.” i już możemy 
rozmawiać. Korzystanie z urządzeń głośnomówiących jeszcze nigdy nie było takie proste. 

Zestaw Nautic Talk jest wyposażony w specjalne oprogramownie interkomu i funkcję 
redukcji szumów DSP, która usuwa wszelkie odgłosy zewnętrzne i zapewnia wyraźny, 
czysty dźwięk nawet przy pogorszeniu się pogody albo komunikację z maszynownią. 

Urządzenie obsługuje się wówczas  za pomocą panelu dotykowego. 

Zwartość opakowania TRIO dla 3 uczestników 

 3 x Nautic Talk Modul 
3 x podkładki samoprzylepne do kasku 
3 x zacisk do kasku 

 3 x zaciski do podkładek samoprzylepnych 
3 x ładowarka 

3 x kabel do ładowania 
1 x skrócona instrukcja 
3 x uchwyty ucho 

Zawartość opakowania DUO dla 2 uczestników 

2 x Nautic Talk Modul 
2 x podkładki samoprzylepne do kasku 
2 x zacisk do kasku 
2 x zaciski do podkładek samoprzylepnych 
2 x ładowarka 
2 x kabel do ładowania 
1 x skrócona instrukcja 
2 x uchwyty na ucho 

Dystrybucja w Polsce: "BAJX MARINE" Waldemar Fabiańczyk 

ul. ks. Stanisława Kujota 19/2; 70-605 Szczecin 

tel. : +48 91 460 50 74, kom.: +48 601 87 22 18 

e-mail: bajxmarine@gmail.com 


