PARROT MKi9200

Dual Mode

Bluetooth Multipoint teknologi ingår
från uppdatering version 2.10.
Detta innebär att två telefoner kan
vara uppkopplade samtidigt i handsfreeläge. Vid inkommande samtal på
någon av telefonerna kan man direkt
svara i handsfreeläge. Vid utgående
samtal kan man enkelt växla mellan
telefonböckerna och välja önskat
nummer.

Ett komplett system för telefonsamtal och musik i bilen.
Parrot MKi9200 är ett Bluetooth handsfree system med en 2.4 tum
högupplöst TFT färgskärm. En trådlös fjärrkontroll kan placeras på
ratten eller på instrumentpanelen och låter föraren styra alla funktionerna för MKi9200. Som tillägg tilI de konventionella telefonifunktionerna - svara, lägg på - erbjuder Parrot MKi9200 högteknologiska
telefonifunktioner: automatisk telefonbok synkronisering, inlärningsfri röstigenkänning, talsyntes för namnen i telefonboken, kontakthantering (upp till 2 000 per telefon), samtalslistor, o.s.v. Färgskärmen visar telefonboken, musikhantering, uppringarens namn och
foto, telefoninformation och användarinställningar. Menyerna är
också röstupplästa för att underlätta under bilkörning.
Lyssna till din digitala musik
i bilen
Parrot MKi9200 är också anpassad för
musik. Med den medföljande speciella kabeln är den kompatibel med alla
musikkällor som iPods, iPhones, USB
minnen, Bluetooth stereo (A2DP) telefoner,
MP3 spelare och andra analoga spelare.
Parrot MKi9200 har också en inbyggd
SDHC-kompatibel SD kort läsare på sidan
av skärmen. MKi9200 visar komplett
spellista tillsammans med artistens namn,
titel och även tillhörande albumomslag i
färg från iPod, iPhone eller USB minne.
Musiken spelas upp i bilens högtalare och
ger föraren och passagerarna exceptionell
ljudkvalitet och fantastisk Virtual SuperBass och Stereobreddnings effekter.

Dubbelmikrofon
för kristallklara samtal
För att ge optimal ljudkvalitet vid
samtal kombinerar Parrot MKi9200
dubbelmikrofon teknologi med ny
programvara för signalbehandling
(DSP-3) som eliminerar bakgrunds
och omgivningsbrus, inkluderat
brus från bilens insida. För maximal
lyssningskvalitet återges samtalen via
bilens högtalare.
Parrot MKi9200 är ett Bluetooth handsfree system kompatibelt med alla
fordonsfabrikat och fungerar med alla
mobiltelefonfabrikat.

Anpassad för
iPod & iPhone
För handsfree samtal i din bil med iPhone,
aktivera Bluetooth så att den ansluter
till Parrot MKi9200 och synkroniserar
telefonboken.
För avlyssning av din musik i din iPhone
eller iPod, anslut helt enkelt iPod kontakten
på Parrot MKi kabeln. Öppna din spellista
med den trådlösa fjärrkontrollen.
Du kan fortfarande ringa handsfree samtal
med din Bluetooth mobiltelefon. När
ett samtal tas emot tystas automatiskt
musiken och slås på igen först när samtalet
är avslutat.

Bluetooth avancerat
handsfree och
musik system

för mobiltelefon
för PDA, smartphone
för MP3 spelare
för USB minnen
för analoga musik spelare

Trådlös teknologi
Bluetooth
Bluetooth trådlös teknologi tillåter
att samtal och data skickas via en
kortdistans radiolänk. Anslutning kan
ske till ett brett sortiment av elektronisk
utrustning utan att använda kablar.
Dessutom utökas möjligheterna för
kommunikation till mobiltelefoner och
ett stort antal enheter.

Tekniska och försäljnings
specifikationer
Parrot MKi9200
Bluetooth avancerat handsfree och
musik system
Tekniska specifikationer
- Löstagbar TFT 2,4” färgskärm, visar
spellista och albumomslag
- Extern dubbelmikrofon
- Trådlös radio fjärrkontroll med 6 knappar
- Automatisk telefonbok synkronisering
- Svara/ringa, vägra/avsluta/avbryta…
- Visar uppringarens ID (namn & nummer),
telefonbok, telefoninformation...
- Inställningar: volym, röstupplästa
menyer, extra val…
- Ljud: DSP, full duplex, avancerad
brusreducering, ekoundertryckning
- Musik: kabel för iPod/iPhone, USB kabel
för MP3 spelare, audio streaming från
valfri Bluetooth Stereo (A2DP) källa,
Line-In och Line-Out, SD kort läsare
(inbyggd i skärmen)
- Digital stereo audio förstärkare 20W
- Automatisk mute av bilstereo under
samtal och musikavspelning
- Återger samtal och musik via bilens
högtalare
- Antal kontakter: upp till 8,000 totalt
(dynamisk minnestilldelning)
- Personoberoende röstigenkänning,
talsyntes för telefonboken (Text Till Tal
läser upp namnen)

Bluetooth
Bluetooth v2.0+EDR
Bluetooth profiler: HFP, HSP, OPP, PBAP,
A2DP, AVRCP, SYNC (IRMC)
Andra profiler: Sync-ML, Synchro AT,
Synchro Nokia
Parning: upp till 10 telefoner
Multipoint: Dual Mode med 2 telefoner
Storlek och vikt
Skärm:
72 x 57 x 12 mm
38 g
Fjärrkontroll:
52 x 36 x 26 mm
14 g
Kartong:
136 x 64 x 22 mm
119 g
Batterilivslängd: 1 år
Uppdaterbar mjukvara via USB
100% Bluetooth kompatibel med nästan
alla Bluetooth telefoner på marknaden
Satsens innehåll
1 TFT 2.4” färgskärm
1 Fjärrkontroll med 6 knappar
1 Extern dubbelmikrofon
1 Parrot Universal Radio Mute box med
iPod/iPhone & USB kabel
1 Monteringsats för fjärrkontrollen
1 Monteringsats för färgskärmen
1 Kabel till färgskärmen
1 Mute kablage med ISO kontakter
1 Sats monteringstillbehör
1 Bruksanvisning
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