Appar, musik och Bluetooth® handsfree

Parrot ASTEROID Mini är ett handsfree och multimedia system som passar i alla bilar och
integreras med ett existerande ljudsystem. En mängd förarstödda applikationer (Navigation,
Intressepunkter, Musik On Demand, Information, Webbradio) erbjuds, samt åtkomst till alla dina
musikkällor och avancerade handsfree funktioner. Dess 3.2’’ färgskärm och trådlösa fjärrkontroll
gör den diskret och användarvänlig.

Appar som assisterar dig

Röstaktiverad musiksökning

Många anslutningar för musik

Upptäck och ladda ned anslutna appar
från ASTEROID Market inklusive
Navigation, Förarstöd, Intressepunkter,
Musik On Demand och Webbradio.

Tryck på den dedikerade knappen, säg ett
artist eller album namn och njut av din
musik.

Spela all din musik från iPod/iPhone, USB,
SD kort, Bluetooth, line-in och direkt från
musikappar.

Bluetooth handsfree samtal

Anslut till världen

Enkel och innovativ design

Synkronisera automatiskt hela din
telefonbok, starta samtal med avancerad
röstigenkänning och samtidigt hantera
samtal på två olika telefoner.

Access till Internet via en kompatibel
Smartphone eller med en 3G/4G USB
dongel. Fungerar med alla operativsystem i
Smartphones inklusive Android, iOS, RIM,
Symbian och Bada.

ASTEROID Mini inkluderar en stor
färg display och en fjärrkontroll för att
enkelt hantera alla systemfunktioner.
Fjärrkontrollen kan användas trådlöst
med batteri eller med aktiverad
bakgrundsbelysning för knapparna via
kabel till bilens strömförsörjning.

Appar, musik och Bluetooth® handsfree

Allmänt

Tekniska Specifikationer

Appar

Satsens innehåll

• Bluetooth v2.1 med EDR
• Bluetooth profiler: HSP, HFP,
PBAP, A2DP (Bluetooth
stereo), AVRCP
• Android 1.5 plattform
• Apple certifiering: Made for
iPod, Made for iPhone
• Internet anslutning med:
3G/4G USB dongel,
Smartphone (USB och
Bluetooth Tethering)
• Uppdatering via USB minne
• Rattstyrningskompatibel med
Parrot UNIKA

• Extern GPS mottagare
SIRF IV
• 4 x 40 W MOSFET förstärkare
• 2 x lågnivåutgångar
• 1 x lågnivåingång
• Brusreducering, full duplex
och ekoundertryckning
• Processor Cortex A8 800 MHz
• Flash minne:
1 GB/8 Gb NAND
• RAM minne:
512 MB/4 Gb DDR

• Upptäck och ladda ned
anslutna appar från
ASTEROID Market:
Navigation, Förarstöd,
Intressepunkter, Musik On
Demand och Webbradio
• Länk: www.parrot.com/
asteroidmarket

• 1 x Parrot ASTEROID Mini
• 1 x löstagbar skärm
• 1 x fjärrkontroll
• 1 x iPod adapterkabel
• 2 x USB till USB kabel
• 1 x ISO kablage
• 1 x Parrot ASTEROID GPS
mottagare
• 1 x dubbel extern mikrofon
• 1 x skärmkabel
• 1 x skärmfäste
• 1 x snabbstart guide
• 3 x buntband

Musik
• Röstaktiverad musiksökning
(Artist, Album)
• Kompatibel med iPod/
iPhone via kabel, USB, SD,
Lågnivåingång
• Ljudeffekter: Virtual
SuperBass 2
• Parametrisk equaliser med
7 band, 6 förinställningar,
3 ändringsbara förinställningar
• Kompatibla format: MP3,
AAC, WMA, WAV, OGG

Storlek och vikt
• Fjärrkontroll:
63 x 41 x 21 mm,
Vikt: 25 g
• Display:
94 x 53 x 13 mm,
Vikt: 60 g
• eBox:
69 x 149 x 29 mm,
Vikt: 304 g

Telefoni
• Dual Mode (MULTIPOINT):
anslut två telefoner samtidigt
• Avancerad röstigenkänning
• Automatisk telefonbok
synkronisering
• Samtalshantering (Svara,
Ringa, Avvisa)
• Telefonbok: upp till 5,000
kontakter per telefon / 50,000
totalt
• Parning: upp till 10 telefoner,
PIN kod: 0000
• Ljud: DSP, full duplex,
avancerad brusreducering,
ekoundertryckning

Kontroller tillgängligheten för dessa Appar för ditt land på www.parrot.com/asteroidmarket. “Made for iPod” och “Made for iPhone” betyder att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats speciellt för att anslutas till respektive iPod, iPhone, och har certifierats av utvecklaren
för att möta Apple performance standards. Apple är inte ansvarigt för användningen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets och regelstandarder. iPhone och iPod, är varumärken från Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Android är ett
varumärke från Google Inc. Visuella och tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Bluetooth namnet och logo ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av dessa varumärken av Parrot S.A. är under licens. All Rights reserved. Parrot varumärken som
Trademarks visas i detta dokument är den enda gällande och exklusiv egendom av Parrot S.A. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare. Parrot SA - RCS PARIS 394 149 496.

