10 dobrých dôvodov pre voľbu
Hands-free Parrot
Majte ruky na volante
a oči na ceste:
telefonujte s Parrot-om, lídrom vo výrobe
BLUETOOTH® hands-free sád

Nekompromisná
Spoľahlivosť Parrotu - voľba audio kvalita
Jednotná odborná znalosť chránená patentom: Vaša
6. miliónov vodičov
Parrot sada prepustí iba Váš hlas, ruší echo a filtruje hluk
Parrot hands-free sady sú navrhnuté tak, aby
vydržali a boli spoľahlivé. Obchodníci s automobilmi
to vedia a hlavní výrobcovia odporúčajú inštaláciu
Parrot autosád.

okolitej premávky.

Rozpoznávanie hlasu
Všetko čo potrebujete spraviť, je vysloviť mená z
telefónneho zoznamu, ohlásiť sa, alebo zavesiť.
Rozpoznávanie hlasu je vstavané do Parrot sady.
Technológia Parrot vyvíjala rozpoznávanie hlasu viac ako
10 rokov, aby zlepšila Vaše pohodlie pri volante.

Dvojitý mikrofón exkluzívne k Parrot-u
Dva mikrofóny sa chovajú ako uši, zachytávajú hlas
s ešte väčšou presnosťou a precíznosťou.
"Parrot Beamforming" zlepšuje zvukovú kvalitu pre
volajúceho redukovaním hluku pochádzajúceho z
auta (motor, vietor...) a okolitého hluku (sirény,
motorky …) ešte účinnejšie.

Automatická synchronizácia
s telefónnym zoznamom
Parrot hands-free autosada má funkciu automatickej
synchronizácie so zoznamom v mobilnom telefóne: do
pamäte uložíte viac ako 1000 kontaktov. Sady zobrazujú
číslo volajúceho, alebo telefónny zoznam. Najnovšie sady
bez obrazovky sú ešte viac prepracované a čítajú mená
z telefónneho zoznamu vďaka hlasovej syntéze (text-tospeech).

Uhladený, ergonomický
dizajn
Parrot hands-free autosady sú navrhnuté tak, aby
ladili s prístrojovou doskou: matná čierna textúra,
vyladené krivky, nenápadnosť... Sada sa dá ľahko
umiestniť na Vami vybrané miesto. Navigácia,
prispôsobiteľné tlačidlo a dva hlavné klávesy.
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Bezdrôtová hudba prehrávanie audia

Najrozsiahlejšie hands-free
sady na svete

Okrem hlasových funkcií a telefonovania môžete
cez hands-free počúvať aj svoju obľúbenú hudbu.
Hands-free súpravy Parrot používajú Bluetooth stereo
na prehrávanie skladieb z mobilu, alebo iného MP3
prehrávača cez reproduktory auta vo vysokej kvalite.

Parrot ponúka najširšiu škálu hands-free súprav trhu
Plug n play, alebo vstavané, s alebo bez obrazovky
S externým alebo vstavaným mikrofónom a tiež všetko v jednom.

Kompatibilný so všetkými
značkami mobilných
telefónov

Jednoduchá inštalácia a úhľadné
prevedenie vo viac ako 2000
modeloch automobilov

Parrot produkty sú 100% kompatibilné skoro so
všetkými Bluetooth telefónmi. Nespočítateľné testy
našich špecializovaných tímov a pravidelné bezplatné
aktualizácie softwéru zabezpečujú najvyššiu možnú
kompatibilitu.

Autosady Parrot sa dajú nainštalovať do všetkých typov
automobilov, bez ohľadu na model. Nainštalovaná sada
reprodukuje konverzáciu cez automobilové
reproduktory a stlmí autorádio pre dokonalé počutie.
Inštalácia je jednoduchá so štandardnými prípojkami a
káblami. Pre určité sady (CK3000 a CK3100) je k dispozícií
aj ovládanie na volant.

Všetky Parrot produkty

(1) Údaje v tomto dokumente sa môžu odlišovať od príslušných súprav Parrot.
(2) Dostupné pre isté sady, ako napríklad MK.
(3) Pre škálu súprav MK, alebo PMK prostredníctvom A2DP Bluetooth stereo profilu.
(4) Parrot CK a Parrot MINIKIT sú kompatibilné s Apple iPhone (HFP profil).
Séria MK je tiež kompatibilná, ale iPhone momentálne nemá funkciu A2DP profil pre prehrávanie hudby.
(5) Dostupný ako voliteľné extra pre Parrot CK3000 a Parrot CK3100: Multicann a Multicomm. Dostupný prostredníctvom RF
diaľkového ovládania, ktoré sa pripevní k volantu pre MK6100.

