
 
Zestaw samochodowy CK3000 EVOLUTION firmy PARROT, wersja czarna 
 
Zestaw głośnomówiący 
 
www.parrotmultimedia.pl 

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Zestaw CK3000 Zestaw CK3000 
EVOLUTION firmy 
Parrot, wersja czarna 
EVOLUTION firmy 
Parrot, wersja czarna 
  

 

Uzyskaj dostęp do 
najlepszej technologii w 
zakresie telefonii używanej w 
czasie podróży samochodem 
Zespoły ds. rozwoju firmy Parrot wykorzystały 
swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii 
Bluetooth® , rozpoznawania głosu i przetwarzania 
dźwięku, aby uprościć obsługę urządzenia CK3000 
EVOLUTION w wersji czarnej, aby zagwarantować 
wyraźne i komfortowe rozmowy, pomimo szumu 
towarzyszącemu prowadzeniu samochodu. 
 

 
 
 
 
 
 
Wygląd i jakość dźwięku: 
wybierz zestaw, który 
całkowicie integruje się z 
samochodem 
Wygląd zestawów jest bardzo dyskretny i 
stonowany i doskonale pasuje do wnętrza 
samochodu. W przypadku połączenia 
telefonicznego radio samochodowe jest 
automatycznie wyłączane, tak aby możliwe było 
transmitowanie konwersacji rozmówców, a 
mikrofon wyraźnie odtwarza głos użytkownika. 

Wykonuj połączenia w 
najłatwiejszy 
sposób dzięki 
rozpoznawaniu głosu i 
przyciskowi przeglądarki 
Gdy użytkownik wsiada do samochodu, 
uruchamia silnik, a zestaw natychmiast 
łączy się z jego telefonem komórkowym. 
Dzięki funkcji rozpoznawania głosu 
kierowca wypowiada imię, a zestaw 
automatycznie wybiera numer. Umożliwia 
to trzymanie rąk na kierownicy przez cały 
czas i gwarantuje bezpieczeństwo. Przez 
intuicyjne obracanie przycisku przeglądarki 
zestaw określa funkcje menu, co oznacza, 
że kierowca może sprawdzać swoją 
pocztę głosową, zarządzać nią, itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skorzystaj z 
uniwersalnego 
rozwiązania 
Bluetooth 
Urządzenie CK3100 EVOLUTION, wersja czarna, 
jest zgodne z wszystkimi dostępnymi na rynku 
telefonami komórkowymi wykorzystującymi 
funkcję Bluetooth. 
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Jednostka sterująca mocowana pod               Mikrofon 
tablicą rozdzielczą przez  
wykwalifikowany personel 

 

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. Profil stereo 
Bluetooth (A2DP) wykorzystuje te same 
częstotliwości radiowe w celu przesyłania 
plików muzycznych z jednego urządzenia 
peryferyjnego do innego na niewielką 
odległość. 

 

Zgodność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 
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 
Przykłady:  Asus, Audiovox, BenQ, Black- 
berry, Eten, Grunding, HP, HTC, I-Mate, LG, 
Motorola, NEC, Nokia, Palm Treo, Panaso- 
nic, Qtek, Sagem, Samsung, Sendo, Sharp, 
Siemens,  Sony Ericsson, SPV, Telital, VK 
mobile… 
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Specyfikacja 
Jednokierunkowy mikrofon: redukcja szumu, 
usuwanie efektu echa, rozpoznawanie głosu 
aż do 
150 osób 
Głośniki: wykorzystanie głośników 
samochodowych 
Łączenie: do 3 telefonów 
Wymiary 
Klawiatura: 
50 x 26 x 19 mm – 32 g 
Bluebox: 
135 x 30 x 58 mm – 110 g 

Zawartość opakowania 
1 jednostka sterowania elektronicznego 
1 mikrofon zewnętrzny 
1 przewód zasilający 
1 przewód wyciszający ze złączami ISo 
1 klawiatura, akcesoria do mocowania, instrukcja 
obsługi 

Standardy 
CE, e2, FCC, RSS210 

Dokumentacja 
Wskazówki dotyczące użytkowania, zdjęcia, 
schemat, instrukcja obsługi w naszej witrynie: 
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 
E parrot@mip.bz  
Wparrot.mip.bz

 
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. 11/06/07 


