GROM MST4 interface
De GROM MST4 interface is geschikt
voor het, in digitale kwaliteit, afspelen
van een USB-stick, harde schijf,
iPad/iPod/iPhone of Android-telefoon
via de USB-poort van de interface.
Bediening via autoradio en
stuurknoppen of iDrive.
Via de EXT- of AUX-poort kan elke
willekeurige geluidsdrager worden
afgespeeld in analoge kwaliteit. De
interface kan met of zonder bluetoothuitbreiding naast een bestaande carkit worden gebruikt.

Kenmerken
De GROM MST4-interface is een multifunctionele audio interface voor o.a. Audi,
BMW, Mercedes, Mini en Volvo autoradio’s met optische aansluiting. De
multifunctionele USB-poort maakt het in digitale kwaliteit afspelen van een USB,
harde schijf en Apple of Android toestellen mogelijk. De bluetooth uitbreiding maakt
gebruik van het standaard AD2P-protocol.
In geval van een bestaande CD-wisselaar kan de GROM MST4 daarvoor in de plaats
worden aangesloten. Plug en Play. In het geval er geen CD-wisselaar aanwezig is
dient de GROM MST4 in serie te worden geschakeld met de bestaande apparaten in
de lichtkring. De benodigde optische aansluitkabelset is dan inbegrepen.

Functies
USB-poort:
● iPhone, iPad en iPod
● Android smartphone
● USB-stick of harde schijf
● Opladen (5V, 2500 mA)
EXT1-poort: voor bluetooth-uitbreiding of iPod-kabel (optioneel)
EXT2-poort: voor bluetooth-uitbreiding of AUX (5Volt oplaad) kabel (optioneel)
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De GROM MST4 is uit te breiden met een BTD-module voor draadloos muziek
streamen en handsfree bellen via elke willekeurige mobiele telefoon of tablet.

Specificaties








Afmeting 60 x 73 x 20 mm
Maximum capaciteit 500 Gb USB-stick of harde schijf
USB 2.0
Ondersteunt FLAC, AAC, M4A, MP3, OGG, WAV
Geschikt voor Apple en Android toestellen (Windows phone via bluetooth)
Oplaadfunctie (5Volt, 500 mA)
Lengte aansluitkabel radio-interface 50 cm

De GROM MST4 is eventueel uit te breiden met een HD-radio module of DABmodule (beschikbaar vanaf eind 2015).

Bediening
Afspelen en bedienen USB-stick of harde schijf
Afspelen willekeurige muziekdrager via AUX
Afspelen, bedienen en opladen iPod/iPhone/iPad
Afspelen, bedienen en opladen Android smartphone
Afspelen, bedienen en opladen Windows smartphone
Muziek streamen/handsfree bellen

Demonstratievideo’s
Audi MMI 2G
BMW/Mini
Volvo C30/S40/V50/S60/C70
Volvo XC90
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