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Wyświetlaj informacje Wyświetlaj informacje 
z telefonu komórkowego 
na małym ekranie LCD 
z telefonu komórkowego 
na małym ekranie LCD 
Zestaw umożliwia wyświetlanie informacji z 
telefonu komórkowego na ekranie LCD: 
numeru telefonu połączenia przychodzącego, 
książki telefonicznej, numeru telefonu 
ostatniego połączenia itd. To pomysłowe 
urządzenie składające się z ekranu i 
klawiatury można zainstalować na tablicy 
rozdzielczej, gdy tylko użytkownik sobie tego 
zażyczy. Umożliwia ono optymalny kąt 
patrzenia w celu zapewnienia większego 
komfortu i łatwego odczytu. 
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Bezpieczne telefonowanie 
dzięki funkcji 
rozpoznawania głosu 

Bezpieczne telefonowanie 
dzięki funkcji 
rozpoznawania głosu 
Gdy użytkownik wsiada do samochodu, 
uruchamia silnik, a zestaw natychmiast 
nawiązuje połączenie z telefonem komórkowym. 
Dzięki funkcji rozpoznawania głosu wystarczy, 
że kierowca powie imię, a zestaw 
automatycznie wybierze numer, co pozwala 
zachować pełne bezpieczeństwo jazdy. 
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Wybierz zestaw, którego 
integracja z samochodem 
zapewnia doskonałą jakość 
dźwięku 

Wybierz zestaw, którego 
integracja z samochodem 
zapewnia doskonałą jakość 
dźwięku 
Głośniki samochodowe dokładnie odtwarzają 
głos osoby dzwoniącej. Mikrofon przechwytuje 
dźwięk głosu, filtrując jednocześnie szum 
otoczenia. Podczas połączenia radio 
samochodowe jest automatycznie wyłączane, 
aby zapewnić komfort podczas konwersacji. 
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Skorzystaj z uniwersalnego 
rozwiązania Bluetooth® 

 

Skorzystaj z uniwersalnego 
rozwiązania Bluetooth® 
Ekran LCD CK3100, wersja czarna, jest zgodny 
ze wszystkimi dostępnymi na rynku telefonami 
komórkowymi wykorzystującymi funkcję 
Bluetooth. 
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Specyfikacja techniczna i handlowa 

Technologia bezprzewodowa Bluetooth 
umożliwia przesyłanie głosu i danych na 
niewielką odległość za pośrednictwem łącza 
radiowego. Dzięki jej zastosowaniu istnieje 
możliwość podłączenia szerokiej gamy 
urządzeń elektronicznych bez konieczności 
stosowania przewodów.  Co więcej, 
technologia Bluetooth zwiększa możliwość 
podłączenia telefonów komórkowych oraz 
dużej liczby urządzeń. Profil stereo 
Bluetooth (a2DP) wykorzystuje te same 
częstotliwości radiowe w celu przesyłania 
plików muzycznych z jednego urządzenia 
peryferyjnego do innego na niewielką 
odległość. 

 

Zgodność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 
Ponieważ produkty firmy Parrot są w 100% 
zgodne z technologią Bluetooth, są też 
zgodne z niemalże każdym telefonem 
wykorzystującym tę technologię. Więcej 
informacji na ten temat zawiera witryna 
www.parrotmultimedia.pl 
Przykłady:  asus, audiovox, BenQ, Black- 
berry, 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… 

Ekran LCD CK3100 firmy ParroT, 
wersja czarna 
Zestaw samochodowy niewymagający 
użycia rąk, wykorzystujący technologię 
Bluetooth 

Specyfikacja 
Jednokierunkowy mikrofon: redukcja szumu, 
usuwanie efektu echa, rozpoznawanie głosu 
aż do 150 osób 
Głośniki: wykorzystanie głośników 
samochodowych 
Łączenie: do 5 telefonów 
Wymiary 
Ekran LCD / klawiatura: 
72 x 43 x 15 mm – 74 g 
Bluebox: 
135 x 30 x 58 mm – 110 g 

Zawartość opakowania 
1 jednostka sterowania elektronicznego 
1 mikrofon zewnętrzny 
1 przewód zasilający 
1 przewód wyciszający ze złączami ISo 
1 ekran LCD / klawiatura, akcesoria do 
mocowania, instrukcja obsługi 

Standardy 
CE, e2, FCC, rSS210 

Dokumentacja 
Wskazówki dotyczące użytkowania, zdjęcia, 
schemat, instrukcja obsługi w naszej witrynie: 
www.parrotmultimedia.pl 
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Materiały ilustracyjne oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Właścicielem znaku i logo Bluetooth 
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