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Kompletny, zintegrowany 
samochodowy zestaw 
stereofoniczny 
Parrot RK8200 to stereofoniczne radio 
FM/AM z funkcją RDS i możliwością 
podłączenia różnych źródeł cyfrowych i 
analogowych. Dzięki technologii Bluetooth 
działa również jako zestaw głośnomówiący 
obsługujący najbardziej zaawansowane 
funkcje telefonu. Urządzenie to jest w pełni 
zintegrowane z samochodowym systemem 
audio. Zarówno muzyka, jak i rozmowy są 
odtwarzane przez samochodowe głośniki, 
co zapewnia najwyższą jakość brzmienia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaprojektowany z 
myślą o muzyce 
cyfrowej 
Ten samochodowy system 
stereofoniczny udostępnia 
niespotykane wcześniej możliwości 
podłączenia innych urządzeń. Zawiera 
specjalne złącze do podłączenia 
odtwarzacza iPod, port na dysk flash 
USB lub odtwarzacz MP3 ze złączem 
USB, czytnik kart SD i gniazdo 
wejścia liniowego do podłączania 
urządzeń analogowych. System 
Parrot RK8200 odtwarza również pliki 
przesłane za pośrednictwem 
technologii Bluetooth (kompatybilne z 
profilem Bluetooth A2DP) z telefonu 
lub odtwarzacza obsługującego 
standard Bluetooth. W pamięci 
wewnętrznej można zapisać ponad 
300 utworów w formacie MP3. 
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Nowoczesny zestaw 
głośnomówiący 
Parrot RK8200 obsługuje najbardziej 
zaawansowane technologie 
telefonicznych zestawów 
głośnomówiących. Książki 
telefoniczne z telefonu komórkowego 
i zapisane w urządzeniu RK8200 są 
automatycznie synchronizowane. 
Można odbierać połączenia bez 
konieczności wyciągania telefonu z 
kieszeni, przeszukać listę kontaktów 
na ekranie samochodowego zestawu 
stereofonicznego, a także odsłuchać 
odtworzone nazwy z książki 
telefonicznej (silnik syntezy głosu 
TTS). Można również nawiązywać 
połączenia, korzystając z 
wbudowanej funkcji rozpoznawania 
głosu. Przychodzące połączenie 
powoduje wyświetlenie odpowiedniej 
nazwy kontaktu i automatyczne 
wyciszenie muzyki, która po 
zakończeniu rozmowy zostanie z 
powrotem włączona.

 
Innowacyjny interfejs 
Wszystkie informacje z zestawu Parrot 
RK8200 i telefonu są wyświetlane na 
bardzo jasnym ekranie TFT o przekątnej 
2,4 cala (262 144 kolory). Umożliwia to 
łatwe przeszukiwanie zbiorów muzycznych 
i wyświetlanie okładek płyt, nazwisk 
wykonawców, tytułów utworów itd. Zestaw 
wyposażony jest w nowoczesną, 
ergonomiczną klawiaturę, a podstawowe 
funkcje dostępne są za pośrednictwem 
umieszczonego na środku pokrętła. Za 
zdejmowanym panelem przednim mieści 
się wysoce praktyczny schowek, doskonały 
na telefon, odtwarzacz MP3 czy dysk flash 
USB. 

 

Rozmowy o kryształowo 
czystym brzmieniu 
RK8200 wyposażono w 
najnowocześniejsze technologie firmy 
Parrot z zakresu przetwarzania sygnału. 
Dwa wbudowane w panel przedni 
mikrofony działają w oparciu o nową 
technologię firmy Parrot zapewniającą 
redukcję szumów — DCBM (Dynamic 
Choice of Best Microphone). System 
automatycznie wykrywa położenie osoby 
mówiącej i dynamicznie wybiera aktywny 
mikrofon. Prezentowany samochodowy 
system stereofoniczny/zestaw 
głośnomówiący pracuje w trybie 
rzeczywistego pełnego dupleksu, a przy 
tym zapewnia redukcję echa, dzięki 
czemu rozmowy telefoniczne 
charakteryzują się zawsze kryształową 
czystością brzmienia i są w pełni 
zrozumiałe w każdych okolicznościach. 

 

Potężny,  
konfigurowalny dźwięk 
Zestaw stereofoniczny 
wyposażony jest we wzmacniacz 
dźwięku o mocy 180 W i funkcje 
umożliwiające uzyskanie 
wyjątkowych efektów 
dźwiękowych, jak wirtualne 
wzmocnienie niskich tonów. 
Głośność jest regulowana w 
zależności od poziomu hałasu w 
otoczeniu, co zapewnia 
niespotykane wrażenia. Siedem 
pasm stabilizatora pozwala 
dostosować ustawienia do 
specyfiki akustycznej pojazdu i 
własnych preferencji. Można też 
użyć jednego z 11 ustawień 
zdefiniowanych. 
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PROFIL Bluetooth A2DP/AVRCP   
TECHNOLOGIA PARROT DCBM (REDUKCJA SZUMU)   
ŁATWE PRZEŁĄCZANIE NA ZESTAW  
GŁOŚNOMÓWIĄCY  
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ODTWARZACZA  
iPOD I ZŁĄCZE USB 
WEJŚCIE LINIOWE 
ROZPOZNAWANIE GŁOSU  
CZYTANIE TEKSTU  
ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI 
PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: 1 GB  
CZYTNIK KART SD 

 
 
 
 
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 przewodów. 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 
Przykład: 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… 
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Specyfikacja 
Interfejs: 
Ekran TFT o przekątnej 2,4 cala (262 144 kolory) 
Klawiatura numeryczna o 12 klawiszach 
8 przycisków sterujących + 1 pokrętło 
Wyświetlacz: 
Informacje z telefonu 
Książka telefoniczna, nazwiska i numery osób 
dzwoniących, lista odtwarzania, okładki albumów, 
nazwy wykonawców i tytuły utworów 
Funkcje audio: 
Wzmacniacz 4x45 W z 20-bitowym przetwornikiem 
cyfrowo-analogowym 
Minimalna impedancja: 4 omy 
Gniazdo wyjścia do podłączenia wzmacniaczy 
zewnętrznych 
Tuner: 
pasma FM i AM (PO i GO), RDS 
Możliwość zaprogramowania 48 stacji 
Złącza cyfrowe i analogowe: możliwość podłączenia 
odtwarzacza iPod i złącze USB  
Czytnik kart SD 
Gniazdo wejścia typu„jack” umieszczone z przodu  
Analogowe gniazdo wejścia RCA umieszczone z tyłu  
Telefonia: 
Automatyczna synchronizacja książki telefonicznej 
Rejestr nawiązanych połączeń 
Liczba kontaktów: łącznie 8000 
Rozpoznawanie głosu 
Synteza głosu — nazwy z książki telefonicznej (TTS) 
Dźwięk: 
Pełen dupleks i redukcja echa 
Technologia redukcji szumów Parrot DCBM 
Podwójny mikrofon wbudowany w panel przedni  
Automatyczne wykrywanie położenia osoby mówiącej 
Kompatybilne z urządzeniami obsługującymi profil 
Bluetooth A2DP 
Przekaz dźwięku przez głośniki samochodowe 

Bluetooth 
Bluetooth v1.2 
Obsługiwane profile: 
HSP 1.0 (Headset Profile) 
HFP 0.96/1.0/1.5 (Hands Free Profile)  
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 
OPP (Object Push Profile) 
PBAP (Phone Book Access Profile)  
SYNC 
Maksymalny zasięg: 10 metrów 
Łączenie z wykorzystaniem kodu PIN; maksymalnie 10 
urządzeń 
Aktualizacje za pośrednictwem standardu Bluetooth 

Wymiary 
Panel przedni 

Wysokość = 59 mm 
Szerokość = 189 mm 
Głębokość = 29 mm 
Waga = 0,3 kg 

Całe urządzenie 
Wysokość = 58 mm 
Szerokość = 180 mm 
Głębokość = 174 mm 
Waga = 1,1 kg 

Procesor 
Parrot P5+ (32 bity), 208 MHz 

Pamięć: Combo Flash = 1 
GB RAM = 128 Mb 

Zawartość zestawu 
1 samochodowy system stereofoniczny/zestaw 
głośnomówiący PARROT RK8200 
1 zdejmowany panel przedni w ekranem i klawiaturą 
1 futerał na zdejmowany panel przedni 
1 kabel USB/mini USB 
1 torba na akcesoria 
1 podręcznik użytkownika 
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