
Nunca foi tão estimulante viajar de moto em grupo. O scala rider® PACKTALK™  incorpora a mais avançada tecnologia de comunicação para 
motociclistas - a DMC™ (Dynamic Meshwork Communication), - que de certo redefinirá a sua experiência como motociclista. Esta nova e inovadora 
tecnologia introduz a 3ª geração de sistemas de comunicação para motociclistas, permitindo que o grupo se mantenha ligado através de uma rede 
virtual que é tanto espontânea, quanto fluida. Qualquer membro pode juntar-se ocasionalmente, sair e regressar sem comprometer a conversa.

O PACKTALK incorpora as tecnologias DMC e Bluetooth®, que são complementares. O modo de intercomunicação DMC oferece uma tecnologia 
inovadora para a comunicação em grupo. A natureza auto-adaptativa da tecnologia DMC da Cardo faz com que a rede virtual seja formada e 
constantemente ajustada de forma a que a comunicação entre os membros do grupo nunca seja interrompida, superando o ambiente mutável que 
encontra nas suas viagens. O modo Bluetooth proporciona-lhe a liberdade para realizar chamadas via telemóvel, receber instruções de navegação, 
ouvir música (via A2DP ou Rádio FM integrado) e conectar-se por meio do intercomunicador com outros sistemas de comunicação Bluetooth.
 
Pode ainda optar por usar o seu smartphone ou tablet para controlar o seu PACKTALK através da aplicação Cardo SmartSet e do seu recurso de 
controle remoto.
Faça chamadas via intercomunicador ou telemóvel, ouça música e rádio e personalize suas configurações – tudo através dos seus dispositivos 
móveis Android ou iOS.
  
Comunicação em grupo – como deveria ser desde sempre!

Opções de Conectividade 
no Modo DMC de Intercomunicação
• Intercomunicação em Conferência 

entre até 10 usuários PACKTALK (até 5 
km com Full Duplex)

• Rede virtual adaptável para 
conectividade contínua

No Modo Bluetooth de 
Intercomunicação 
• Conferência com até 4 participantes
• Comunicação alternada “1+8”
• Click-to-Link: para conexões 

espontâneas via intercomunicador

Plus
• Tecnologia Music Sharing™ via A2DP
• Conexão com dois Telemóveis / dispositivo GPS
• MP3 – Música estereofônica via A2DP
• Rádio FM integrado com RDS
• Controle remoto utilizando o aplicativo Cardo SmartSet 

para controlar totalmente o seu equipamento através de 
um smartphone ou tablet.

• Cardo Gateway para se conectar com equipamentos de 
outras marcas via intercomunicador

• Fluxo paralelo de áudio para permitir ouvir música durante 
uma conversa.

DMC™

Dynamic Meshwork 
Communication

cardosystems.com

Disponível também: PACKTALK DUO –  
2 unidades PACKTALK já emparelhadas, 
em uma única embalagem 

Sistema de Comunicação de 3ª Geração 
Para Fortalecer o Grupo!
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Cardo Systems, Inc.
100 High Tower Blvd.
Pittsburgh, PA 15205, USA

O
Modo de intercomunicação DMC™ para chamadas com 
múltiplos participantes, através de uma rede virtual privada – 
até 10 motociclistas J

Faça / Receba / Rejeite chamadas utilizando o recurso de 
comando por voz ou simplesmente pressionando um botão

• Perfil A2DP/AVRCP para ouvir música estereofônica sem fio 
desde smartphones

• Modo de conferência entre uma chamada externa, 
Motociclista-Passageiro† Desenho exclusivo: Botão giratório e painel de controle plano

I Intercomunicação Moto-a-Moto até 1,6 km (1) e até 5 km  
com 4 ou mais motociclistas J Recepção de instruções de navegação do GPS via Bluetooth

i
Conferência com 4 participantes via Bluetooth: 2 motociclistas 
e seus passageiros ou 3 motociclistas em separado (Full 
Duplex)

f BRádio FM integrado com RDS
• Memorização de 6 estações com busca automática
• Seleção automática do sinal mais forte
• Rádio ligado: 8-10 horas
•  O rádio silencia automaticamente aquando da entrada de 

chamadas1 “1+8” via Intercomunicador Bluetooth: Alternância com 
outros 8 motociclistas

c
Intercomunicação Bluetooth Click-to-Link® para conversas 
espontâneas com outros usuários scala rider que se 
encontrem nas proximidades J Conexão sem fio com MP3 via A2DP para ouvir música em stéreo

T Comando por Voz : tecnologia de Reconhecimento de Voz 
para operação sem o uso das mãos A Ajuste automático do volume de áudio de acordo com a 

velocidade e o ruído envolvente (Customizável)

G
Cardo Gateway™:  
Permite a ligação a equipamentos de outras marcas via 
intercomunicador V Controle por voz para receber / rejeitar chamadas via telemóvel e  

intercomunicador (Customizável)

K
Intercomunicador-Telemóvel: A chamada passa 
automaticamente para o telemóvel quando estiver fora do 
alcance E Avisos de status em vários idiomas

g Aplicativo Cardo SmartSet™ para controle remoto e 
customização da configuração H Microfones híbrido e com cabo removíveis e substituíveis 

d Plataforma Cardo Community® para recursos sociais, 
customização do dispositivo e atualizações do software(2) D Colunas duplas substituíveis (3,5mm)

m Music Sharing™- O condutor e o passageiro podem ouvir a 
mesma música (via A2DP) y Até 13 horas de conversação / 1 semana em espera

å Fluxo Simultâneo de Áudio : Fale e ouça música ao mesmo 
tempo w À prova de água e poeira

h Número Prioritário (Customizável)

(1) Os resultados podem variar de acordo com a área

(2)  Requisitos mínimos do sistema  Windows® XP / iOS X 10.7

Botão de rolagem exclusivo

USB

Intercomunicador

Telemóvel

Áudio

DMC™

Dynamic Meshwork 
Communication

Aplicativo Cardo SmartSet

FAZER DOWNLOAD DE
APLICATIVOS ANDROID NO
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