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Cyfrowy dźwięk w 
systemie 2.1 
Odkryj optymalną jakość 
cyfrowego dźwięku płynącego z 
niewielkich głośników o 
doskonałych parametrach. 
System Parrot BOOMBOX 
gwarantuje najwyższą jakość 
brzmienia w każdej sytuacji. Dwa 
głośniki szerokopasmowe 
odtwarzają najdrobniejsze 
szczegóły dźwięków o wysokiej i 
średniej częstotliwości, a głośnik 
niskotonowy zapewnia 
niezrównaną głębię i dynamikę 
niskich tonów. 

 

Dowolne źródło dźwięku 
Możesz słuchać ulubionych utworów z dowolnego urządzenia 
obsługującego profil Bluetooth A2DP: telefonu komórkowego z funkcją 
obsługi plików MP3 i profilu A2DP, odtwarzacza plików MP3 z kluczem 
sprzętowym Bluetooth lub komputera udostępniającego tę funkcję. Głośniki 
Parrot BOOMBOX można również podłączyć do urządzeń analogowych ze 
złączem RCA typu „jack” (odtwarzacze płyt CD, tunery itp.). Głośniki 
automatycznie wykrywają źródło dźwięku. Ten wyjątkowy system hi-fi 
otwarty na współczesne i przyszłe technologie pozwoli Ci poznać nowy 
wymiar muzyki. 

 

Dowolny styl 
muzyczny 
Dzięki wytrzymałej konstrukcji 
mechanicznej i dużej mocy 
elektronicznej głośniki Parrot 
BOOMBOX nadają się do 
słuchania każdego rodzaju muzyki. 
Odtworzą najdrobniejsze niuanse 
muzyki akustycznej i najbardziej 
dzikie rytmy. 

Cyfrowy wzmacniacz 
dźwięku o mocy 60 W 
60-watowy wzmacniacz dźwięku 
klasy D w systemie 2.1 obsługuje 
każdy z trzech głośników 
niezależnie, co zapewnia 
niezmiennie doskonałą jakość 
brzmienia. Technologia cyfrowa 
zapewnia niezrównaną precyzję 
odtwarzania, bez żadnych szumów 
w tle, a przy tym znacznie 
mniejsze zniekształcenia przy 
wysokiej głośności. 
Nadchodzi era muzyki cyfrowej! 

Nowoczesny wygląd 
Głośniki Parrot BOOMBOX są 
stylowe i eleganckie. Drewniana 
obudowa, o ściankach grubości 19 
mm, pokryte są czarnym, 
półmatowym lakierem, który nadaje 
im klasyczny wygląd. Gdziekolwiek 
się znajdą, głośniki nie będą rzucały 
się w oczy, chyba że włączysz 
muzykę! 
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Technologia 
bezprzewodowa 
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Specyfikacja techniczna i handlowa 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. 
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Kompatybilność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 

Kompatybilność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 
System jest zgodny z wszystkimi telefonami 
i innymi urządzeniami obsługującymi 
standard Bluetooth, wyposażonymi w 
funkcję strumieniowego przesyłania 
dźwięku oraz profil Bluetooth Stereo (A2DP). 
Wejście liniowe (złącze RCA) umożliwia 
podłączenie również źródeł analogowych. 
Więcej informacji pod adresem 
www.parrot.com. 
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Parrot BOOMBOX Parrot BOOMBOX 
Kompaktowe głośniki hi-fi obsługujące 
standard Bluetooth 
Kompaktowe głośniki hi-fi obsługujące 
standard Bluetooth 

Specyfikacja Specyfikacja 
Wysokiej jakości system audio w obudowie 
typu „bass-reflex”  
Wysokiej jakości system audio w obudowie 
typu „bass-reflex”  
Trzy głośniki: dwa szerokopasmowe, jeden 
niskotonowy  
Trzy głośniki: dwa szerokopasmowe, jeden 
niskotonowy  
Zakres częstotliwości: 80 Hz - 20 kHz Zakres częstotliwości: 80 Hz - 20 kHz 
Wbudowany kodek MP3 i SBC Wbudowany kodek MP3 i SBC 
Oprogramowanie komputerowe: na płycie 
CD: ustawienia i aktualizacje 
Oprogramowanie komputerowe: na płycie 
CD: ustawienia i aktualizacje 
Cyfrowy wzmacniacz dźwięku klasy D w 
systemie 2.1 
Cyfrowy wzmacniacz dźwięku klasy D w 
systemie 2.1 
Moc wyjściowa: 60 W Moc wyjściowa: 60 W 
Interfejs użytkownika obsługiwany trzema 
klawiszami 
Interfejs użytkownika obsługiwany trzema 
klawiszami 
Ustawienia: głośność, wyciszenie Ustawienia: głośność, wyciszenie 
Dodatkowe wejście liniowe RCA (złącze 
typu „jack”) 
Dodatkowe wejście liniowe RCA (złącze 
typu „jack”) 
Źródła dźwięku obsługujące standard 
Bluetooth: telefony komórkowe obsługujące 
profil Bluetooth A2DP, komputery 
obsługujące profil Bluetooth A2DP lub z 
kluczem sprzętowym USB Bluetooth firmy 
Parrot, odtwarzacze MP3 obsługujące profil 
Bluetooth A2DP, odtwarzacze w kluczem 
sprzętowym audio Bluetooth 
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Bluetooth Bluetooth 
Bluetooth v2.0 + EDR Bluetooth v2.0 + EDR 
Obsługiwane profile: Obsługiwane profile: 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile) 
AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile) 
Maksymalny zasięg: 30 metrów Maksymalny zasięg: 30 metrów 
Łączenie: po wprowadzeniu kodu PIN Łączenie: po wprowadzeniu kodu PIN 
Aktualizacje za pośrednictwem standardu 
Bluetooth 
Aktualizacje za pośrednictwem standardu 
Bluetooth 

Procesor Procesor 
Mikroprocesor Parrot 5, 208 MHz Mikroprocesor Parrot 5, 208 MHz 
Pamięć: Flash = 32 Mb  Pamięć: Flash = 32 Mb  
– RAM = 64 Mb – RAM = 64 Mb 
Wymiary Wymiary 
Szerokość: 430 mm  Wysokość: 150 
mm 
Szerokość: 430 mm  Wysokość: 150 
mm 
Głębokość: 225 mm  Waga: 5,6 kg Głębokość: 225 mm  Waga: 5,6 kg 
Specyfikacja elektryczna Specyfikacja elektryczna 
Prąd zmienny: 100–240 V / 50 Hz i 60 Hz Prąd zmienny: 100–240 V / 50 Hz i 60 Hz 
Maksymalny pobór mocy: 60 W Maksymalny pobór mocy: 60 W 
Dokumentacja Dokumentacja 
Dołączona instrukcja obsługi. Więcej 
informacji pod adresem www.parrot.com i 
www.parrotmultimedia.pl

Dołączona instrukcja obsługi. Więcej 
informacji pod adresem www.parrot.com i 
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MIP - Multimedia Distribution MIP - Multimedia Distribution 
MIP sp. z o. o. 02-791 Warszawa ul. Meander 15 MIP sp. z o. o. 02-791 Warszawa ul. Meander 15 
T +48 22 424 8254 F +48 22 2133 855 T +48 22 424 8254 F +48 22 2133 855 
E parrot@mip.bz W parrot.mip.bz
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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 i zostały użyte przez firmę Parrot S.A. na mocy licencji. 06/03/07 
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