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* Funkcja dostępna w większości telefonów 
komórkowych z obsługą technologii Bluetooth. Więcej 
informacji znajduje się na stronie 
www.parrotmultimedia.pl. 

Zgrabny i lekki 
Parrot MINIKIT CHIC to smukły i przenośny 
zestaw głośnomówiący Bluetooth. Niewielkie 
rozmiary umożliwiają użytkowanie zestawu 
w samochodzie, w biurze i w domu. 
Wyjątkowo intuicyjny interfejs umożliwia 
automatyczne łączenie się z telefonem 
Bluetooth znajdującym się w pobliżu 
zestawu. Pasuje do każdego otoczenia - czy 
jest to osłona przeciwsłoneczna, czy stół. 
Dodatkową zaletą jest łatwość przenoszenia, 
np. w kieszeni. 
 
Wszystkie kontakty 
w zasięgu ręki 
Zestaw Parrot MINIKIT CHIC  
automatycznie synchronizuje* książkę 
telefoniczną z listą kontaktów w telefonie 
komórkowym. Książka telefoniczna 
zapisana w zestawie MINIKIT CHIC 
jest każdorazowo aktualizowana po 
połączeniu z telefonem*. Książka telefoniczna 
jest zawsze dostępna dzięki funkcji głosowego 
odtwarzania nazw (funkcja Text-To-Speech). 
Praktyczny i niezastąpiony. 

Potrafi rozpoznać  
każdy głos 
Chcesz zadzwonić do kogoś ze swojej książki 
telefonicznej? Wypowiedz odpowiednią nazwę, 
a zestaw MINIKIT CHIC rozpozna ją bez 
wcześniejszego nagrywania i wybierze 
odpowiedni numer. Jeżeli do tej samej osoby 
przypisanych jest kilka numerów, należy 
powiedzieć, który numer ma być wybrany, 
mówiąc „komórka”, „praca”, „dom” itp. Można 
również nagrać próbką głosową (skrót) dla 
wybranego kontaktów, aby dzwonić jeszcze 
szybciej.  
 
 
Doskonała 
jakość dźwięku 
Firma Parrot połączyła swoje doświadczenie w 
dziedzinie sprzętu audio z technologią panelu 
wibracyjnego. Bez głośników – górny panel jest 
połączony z obwodem audio i wibrując odtwarza 
naturalny, niestłumiony dźwięk. Rezultaty są 
niewiarygodne - najwyższa jakość dźwięku, 
krystalicznie czysty głos podczas rozmów i 
niebywała wygoda przenoszenia. W urządzenie 
wbudowano dyskretny, wysokiej czułości 
mikrofon. 
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Bezprzewodowa 
technologia 
Bluetooth 

 

Specyfikacja techniczna i handlowa 

Technologia bezprzewodowa Bluetooth pozwala 
przesyłać głos i dane na niewielką odległość za 
pośrednictwem łącza radiowego. Umożliwia 
podłączenie szerokiej gamy urządzeń 
elektronicznych bez konieczności stosowania kabli.  
Co więcej, technologia Bluetooth zwiększa 
możliwości komunikacji telefonów komórkowych 
oraz wielu innych urządzeń. 

 

Kompatybilność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 
Produkty firmy Parrot są w 100% kompatybilne ze 
standardem Bluetooth — a więc również z prawie 
każdym telefonem komórkowym i urządzeniem 
PDA obsługującym standard Bluetooth. Na naszej 
stronie www.parrotmutlimedia.pl możesz 
sprawdzić, czy Twój telefon jest kompatybilny. 

PARROT MINIKIT CHIC 
Przenośny zestaw głośnomówiący Bluetooth 
do telefonów komórkowych, telefonów, 
iPhoneTM  i urządzeń PDA 

Specyfikacja 
Interfejs: 
3 przyciski, w tym pokrętło 
2 diody LED: zielona i czerwona 
funkcje telefoniczne: 
Zielony przycisk: odbierz, zadzwoń pod 
numer z książki telefonicznej, włącz funkcję 
rozpoznawania mowy, potwierdź, wybór 
drugiej karty SIM, tryb prywatny 
czerwony przycisk: zakończ połączenie, 
włącz/wyłącz, wyjdź z menu, anuluj 
pokrętło: przejście do menu, regulacja 
głośności, wysyłanie sygnałów DTMF 
dźwięk: 
Pełny dupleks 
Wbudowany mikrofon zbierający 
emisja dźwięku za pomocą panelu 
wibracyjnego  zaawansowana technologii 
redukcji szumów Parrot NR3  
usuwanie echa EC-2 
Głosowe wybieranie każdego menu 
Rozpoznawanie różnych głosów 
text to speech: synteza głosu — nazwy z książki 
telefonicznej 
Próbki głosowe: do 150 dla każdego telefonu 
Cechy ogólne: 
Liczba kontaktów: -1000/telefon łącznie 2500 
Język: jeden dla każdej wersji 
Łączenie: do pięciu urządzeń 
Akumulator: litowo-jonowy, maksymalny czas 
ładowania - 4 godziny 
Czas pracy akumulatora: - ponad 15 godzin 
rozmów - ponad 20 dni w trybie gotowości 
automatyczne podłączanie według kolejności 
łączenia 
 
 

Znak towarowy firmy New Transducers 
Limited 

Bluetooth 
Bluetooth v2.0 + EDr 
Obsługiwane profile: 
HFP (Hands Free Profile) 
OPP (Object Push Profile) 
PBAP (Phone Book Access Profile)  
pozostałe profile: 
SyncML, Synchro AT, Synchro Nokia 
zasięg: 10 metrów 
Łączenie: za pomocą kodu PIN (1 2 3 4) 
Aktualizacje przez port USB 

Procesor 
Parrot P5+ 208 MHz 
Pamięć flash = 256 Mb 
Pamięć RAM = 64 Mb 

Wymiary i waga 
Długość: 110 mm / 4,33 
cala Szerokość: 60 mm / 
2,36 cala Grubość: 29 mm / 
1,14 cala Waga: 83 g / 2,93 
uncji 
Zawartość zestawu 
1 PARROT MINIKIT CHIC 
1 kabel USB/mini USB 
1 ładowarka 12 V - mini USB 
1 skrócona instrukcja obsługi 

MIP - Multimedia Distribution 
MIP sp. z o. o. 02-791 Warszawa ul. Meander 15 
T +48 22 424 8254 F +48 22 2133 855 
E parrot@mip.bz W parrot.mip.bz 

Wygląd zewnętrzny oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Właścicielem znaku i logo Bluetooth jest 
firma Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek wykorzystanie wspomnianych znaków przez firmę Parrot S.A. jest objęte licencją. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe Parrot występujące w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność firmy 
Parrot S.A. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. 
02/06/08  Parrot SA - RCS PARYŻ 394 149 496 


