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Przenośny zestaw 
głośnomówiący 
Zestaw głośnomówiący Parrot 
PMK5800 obsługujący standard 
Bluetooth można podłączyć w 
technologii Plug'n Play do 12-
woltowej zapalniczki i połączyć w 
standardzie Bluetooth z telefonem 
komórkowym. Po ustanowieniu 
połączenia zestaw głośnomówiący 
Parrot PMK5800 łączy się z 
telefonem automatycznie. Od razu 
można odbierać i nawiązywać 
połączenia w trybie pełnego 
dupleksu, podczas gdy telefon 
pozostaje w kieszeni lub torbie. 
Korzystanie z telefonu bez użycia 
rąk nigdy nie było tak proste. 
 

 
Wbudowana funkcja 
rozpoznawania głosu 
Jak większość zestawów 
głośnomówiących podłączanych w 
technologii Plug'n play, Parrot 
PMK5800 korzysta z własnego 
oprogramowania do rozpoznawania 
głosu. 
Można szybko i łatwo znaleźć 
kontakt, wypowiadając jego nazwę 
(do 150 kontaktów/telefon). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Głos i muzyka przez 
głośniki 
samochodowe 
Zestaw PMK5800 jest 
kompaktowy i przenośny, a 
dźwięk — muzykę i głos — 
odtwarza przez głośniki 
samochodowe. Wyposażony jest 
w wysokiej jakości stereofoniczny 
przekaźnik FM, który zapewnia 
wierny przekaz rozmów i muzyki 
do samochodowego zestawu 
audio. 
 

Ulubione pliki MP3, 
kiedy tylko chcesz 
Parrot PMK5800 to duże 
możliwości wyboru: możesz 
słuchać ulubionych utworów z 
urządzenia obsługującego profil 
Bluetooth A2DP lub z dowolnego 
odtwarzacza audio podłączonego 
za pomocą kabla. Po rozpoczęciu 
odtwarzania muzyka jest 
przesyłana do samochodowego 
zestawu stereofonicznego z 
wykorzystaniem częstotliwości FM i 
emitowana przez samochodowe 
głośniki. Niewątpliwie Parrot 
PMK5800 jest wybitnie muzycznym 
zestawem głośnomówiącym! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakość dźwięku 
gwarantowana przez 
firmę Parrot 
Firma Parrot specjalizuje się w 
dziedzinie przetwarzania sygnału. 
System Parrot PMK5800 
wykorzystuje najnowsze 
technologie firmy Parrot: redukcję 
szumu i redukcję echa. Dzięki temu 
nic nie zakłóca doskonałej jakości 
brzmienia zarówno odtwarzanej 
muzyki, jak i prowadzonych 
rozmów telefonicznych. 
Wbudowany mikrofon działa w 
oparciu o specjalne 
oprogramowanie, które wychwytuje 
głos, skądkolwiek by dobiegał i 
wydziela go z szumu tła. 
Stereofoniczny przekaźnik FM 
systemu Parrot PMK5800 
gwarantuje doskonałe połączenie 
między obsługującym standard 
Bluetooth zestawem 
głośnomówiącym a 
samochodowym zestawem 
stereofonicznym, bez zakłóceń czy 
irytujących, niepożądanych 
szumów tła. A poza tym 
obsługujący standard Bluetooth 
zestaw głośnomówiący można 
łatwo przenosić, a jakość dźwięku 
pozostaje taka sama, jak w 
przypadku tradycyjnych, 
instalowanych na stałe zestawów. 
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PROFIL Bluetooth A2DP 
PRZEKAŹNIK FM 
GNIAZDO WEJŚCIA LINIOWEGO DLA 
ODTWARZACZY MP3 
ROZPOZNAWANIE GŁOSU 
ZAAWANSOWANE FUNKCJE REDUKCJI SZUMU 

 
 
 

 
 
 
 
Technologia 
bezprzewodowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 podłączania 
telefonów komórkowych oraz wielu urządzeń. 
Profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku 
stereofonicznego (A2DP) wykorzystuje te same 
częstotliwości radiowe do przesyłania ścieżek 
dźwiękowych z jednego urządzenia do drugiego. 

 

Kompatybilność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 
Produkty firmy Parrot są w 100% kompatybilne 
ze standardem Bluetooth — a więc również z 
prawie każdym telefonem komórkowym 
obsługującym standard Bluetooth. Więcej 
informacji: www.parrot.com 
Przykłady: Asus, Audiovox, BenQ, Blackberry, 
Eten, Grundig, HP, HTC, I-Mate, LG, Motorola, 
NEC, Nokia, Palm Treo, Panasonic, Qtek, 
Sagem, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens, 
Sony Ericsson, SPV, Telital, VK mobile… 

Parrot PMK5800 
Przenośny zestaw głośnomówiący obsługujący 
standard Bluetooth 

Specyfikacja 
Funkcje audio: 
Pełen dupleks 
Wbudowany mikrofon wielokierunkowy z 
dostosowywanym wzmocnieniem 
Zaawansowana redukcja szumu (nowy algorytm) 
Redukcja echa 
Rezydualna redukcja echa 
Menu głosowe 
Rozpoznawanie głosu: 150 próbek 
głosowych/połączony telefon 
Szybki dostęp dzięki hasłom 
Przekaz dźwięku przez głośniki samochodowe 
Złącze liniowe do podłączania odtwarzaczy audio 
Wbudowany dekoder: SBC 
Odtwarzanie muzyki z kompatybilnych urządzeń 
obsługujących profil Bluetooth A2DP 
Ekran: 
sześciocyfrowy, czerwone 
diody LED 
Ekran z możliwością 
odwrócenia 
Specyfikacja ogólna: 
Możliwość połączenia do 10 telefonów 
komórkowych 
Liczba kontaktów: 150/telefon 
Interfejs obsługiwany trzema przyciskami (w tym 
pokrętłem)  
Odbieranie rozmowy, kończenie rozmowy, 
potwierdzanie… 
Pokrętło: języki, menu, ustawienia…  
Odtwarzanie/pauza, do przodu, przewijanie 
Dostosowywanie i zapisywanie częstotliwości FM 
Automatyczne podłączanie według kolejności 
łączenia 

Bluetooth 
Bluetooth v1.2 
Obsługiwane profile: 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 
HFP (Hands Free Profile) 
OPP (Object Push Profile) 
Maksymalny zasięg: 10 metrów — 33 stopy 
Łączenie: po wprowadzeniu kodu PIN 
Aktualizacje za pośrednictwem standardu 
Bluetooth 

Wymiary 
Wysokość: 

150 mm 
Szerokość: 

81 mm 
Głębokość: 

37 mm Waga: 

80 g 

Procesor 
Parrot P5+ (32 bity), 208 MHz 
Combo flash = 32 Mb - SDRAM = 64 Mb 

Zasilanie: 
12 V (prąd stały) — urządzenie niekompatybilne 
ze źródłami 24-woltowymi 

Zawartość zestawu 
1 zestaw głośnomówiący Parrot PMK5800 
1 kabel „jack” 3,5 mm: mini USB 
1 pierścień pośredni do gniazd 23 mm 
1 podręcznik użytkownika

 
 
 
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 

 

Charakterystyka wizualna i techniczna może ulec zmianie bez powiadomienia. Znak i logo Bluetooth są 
własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Parrot. używa tych znaków na mocy licencji. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Znaki towarowe firmy Parrot zawarte w tym dokumencie stanowią wyłączną własność firmy 
Parrot S.A. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. 21/06/07 


