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Urządzenie 
MINIKIT 
firmy Parrot 

Dźwięk wysokiej 
jakości 
Urządzenie Parrot MINIKIT jest 
zestawem wykorzystującym 
technologię Bluetooth 
niewymagającym użycia rąk. 
Wyposażono je w algorytmy 
przetwarzania sygnału DSP-2 
najnowszej generacji 
i głośnik o mocy 2 W emitujący 
dźwięk wysokiej jakości w celu 
zapewnienia komfortu rozmowy 
w każdej sytuacji. 

Możesz go zabrać 

ze sobą wszędzie 
Zestaw jest dołączany do osłony 
przeciwsłonecznej samochodu i 
łatwo można go wsunąć do 
kieszeni dzięki małemu 
rozmiarowi i niewielkiej wadze —  
jedynie 104 g. Wyposażony jest w 
baterię i zapewnia 10 godzin 
rozmów i ponad tydzień w stanie 
gotowości. 

Potrafi rozpoznać 

Twój głos 
Zestaw MINIKIT firmy Parrot został 
zaprojektowany tak, aby ułatwić 
prowadzenie rozmów dzięki 
rozpoznawaniu próbek głosu (maks. 
150/telefon). Wykorzystuje własną (a 
nie telefonu) funkcję rozpoznawania 
głosu, dzięki czemu nie jest 
potrzebne obsługiwanie telefonu w 
samochodzie, co zapewnia większe 
bezpieczeństwo podczas jazdy. 
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Technologia 
bezprzewodowa 

 
 
 
 
 
 

 

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 możliwości 
komunikacji telefonów komórkowych oraz 
dużej liczby urządzeń. 

 

Zgodne 
telefony 
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.parrot.com 

Urządzenie MINIKIT firmy Parrot 
Kompaktowy, przenośny zestaw głośnomówiący, 
wykorzystujący technologię Bluetooth 

Specyfikacja 
Interfejs użytkownika obsługiwany trzema 
przyciskami 
Głośnik 2 W Hi-Fi 
Mikrofon wszechkierunkowy 
Algorytmy przetwarzania sygnału 
DSP-2. Wbudowane oprogramowanie 
do rozpoznawania głosu. Łączenie: 
do pięciu telefonów 
Czas ponownego ładowania : maksymalnie trzy 
godziny 
Czas rozmowy: 10 godzin 
Czas gotowości: ponad 275 godzin 
Bluetooth 
Bluetooth v1.2 
Obsługiwane profile: 
•  HSP (Headset Profile) 1.1 
•  HFP (Hands-free Profile) 1.0 
•  OPP (Object Push Profile) 
Maksymalny zakres: 10 metrów. 
Łączenie telefonów: poprzez 
kod PIN. Aktualizacja 
oprogramowania za 
pośrednictwem standardu 
Bluetooth 

Procesor 
Parrot P4 +, 64 MHz 
Pamięć: combo flash = 
16 megabitów RAM = 2 
megabity 

Wymiary 
Wysokość = 110 
mm Szerokość = 
63 mm Głębokość 
= 28 mm 
Waga = 104 gramy 

Dokumentacja 
Dołączona instrukcja obsługi 
Więcej informacji można uzyskać na naszej witrynie 
internetowej: 
www.parrot.com 

 
 
 
 
MIP - Multimedia Distribution 
MIP sp. z o. o. 02-791 Warszawa ul. Meander 15 
T +48 22 424 8254  F +48 22 2133 855  
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Materiały ilustracyjne 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. 31/07/07 


