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Nová Parrot MINIKIT je všestranné hands-free zariadenie, ktoré je kompaktné, 
bezdrôtové a s nízkou hmotnosťou. 

PARROT 

MINIKIT 

Všade Vás bude 
nasledovať 
Prípoji sa na slnečné clonítko 
a hneď si ho môžete dať do 
vrecka vďaka malej veľkosti 
and nízkej hmotnosti – iba 
104g. ma vlastnú baterku, 
ponúkajúc 10 hodín hovoru 
a 1 týždeň pohotovostného 
čašu. 

Spozná Váš  
hlas 

Parrot MINIKIT je navrhnutý 
tak aby zľahčoval vaše 
hovory  pomocou hlasových 
záznamov zadané 
užívateľom (max.150 
/telefón). Používa vlastné, 
nie telefónne hlasové 
rozoznávanie, zatiaľ čo sa 
vyhnete manipulácií telefónu  
pokiaľ ste v aute pre väčšiu 
bezpečnosť pri volante. 

 

Vysoko citlivý  
zvuk 
Parrot MINIKIT je Bluetooth 
hands-free sada. Má najnovšiu 
technológiu prenášania signálu 
algoritmu DSP-2 a vysokokvalitný 
2W reproduktor pre kryštálovo 
čistú konverzáciu pre každú 
situáciu. 

 



 

PARROT MINIKIT 
Bluetooth Hands-free reproduktor 
www.parrot.sk 

Auto nabíjačka 

Domáca nabíjačka 

Bezdrôtová 

technológia 

Technológia Bluetooth® umožňuje 
odosielanie hlasu a dát cez krátke 
rádiové spojenie. Spojuje široké 
rozpätie elektronickej výbavy bez 
ďalších prídavných káblov. Ďalej, 
rozširuje komunikačné možnosti pre 
mobilné telefóny a veľké množstvo 

prístrojov.    

 

Technické údaje 

PARROT MINIKIT 
Bluetooth hands-free reproduktor 

Bluetooth 
Bluetooth v1.2  
Podporované profily: - Headset Profile HSP 1.1 

             - Hands-free Profile HFP 1.0  
             - Object Push Profile OPP  

Maximálny dosah: 10 metrov 
Párovanie telefónov: PIN kód  
Softwarové aktualizácie cez Bluetooth  

 

Špecifikácie 
Troj - tlačidlové užívateľské rozhranie  
2W reproduktor  
Vše smerový mikrofón 
DSP-2 signálom spracované algoritmy  
Zabudovaný software pre hlasové rozpoznávanie 
Párovanie: až piatych telefónov  
Nabíjací čas: maximum 3 hodiny 
Čas hovoru: 10 hodín  
Pohotovostný čas: cez 275 hodín  

 Kompatibilita 

telefónov 
Keďže Parrot produkty sú 100% 
Bluetooth kompatibilné, sú kompatibilné 
skoro so všetkými Bluetooth mobilnými 
telefónmi. Navštívte www.parrot.com 
a zistite či je Váš telefón kompatibilný 
Príklad: Asus, Audiovox, BenQ, 
Blackberry, Eten, Grunding, HP, HTC, I-
Mate, LG, Motorola, NEC, Nokia, Palm 
Treo, Panasonic, Qtek, Sagem, 
Samsung, Sendo, Sharp, Siemens, Sony 
Ericsson, SPV, Telital, VK mobile…... 

Procesor 
Parrot P4 + na 64MHz 
Combo flash = 16Mbits 
RAM = 2Mbits 

Rozmery & Váha 
Rozmer: 110 x 63 x 28 mm) 
Hmotnosť: 3.5 oz (104 gramov) 
Dokumentácia 
Užívateľská príručka. 
Pre ďalšie informácie, navštívte: www.parrot.sk 


