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Bezprzewodowe radio 
cyfrowe z 
odtwarzaczem MP3 
Parrot DS3120 to bezprzewodowe radio 
cyfrowe z odtwarzaczem MP3, 
korzystając z którego, można odtworzyć 
swoje ulubione utwory z różnych źródeł 
(Bluetooth®, radio FM, USB, SD, 
gniazdo wejścia liniowego). Dzięki 
technologii Bluetooth radio można 
również podłączyć do telefonu — 
zmieni się wówczas w zestaw 
głośnomówiący. Na kolorowym ekranie 
TFT o przekątnej 1,8 cala wyświetlane 
są informacje o bieżącym utworze, a 
atrakcyjny, łatwy w obsłudze interfejs 
pozwala między innymi ustawić alarm. 
Radio zapewnia pełne, szczegółowe 
brzmienie o mocy 20 W. 
 

Jakość 
20-watowego dźwięku 
Parrot DS3120 to zaprojektowana 
przez akustyków z firmy Parrot 
zaawansowana stacja 
multimedialna, łącząca moc i 
szczegółowość brzmienia. Cyfrowy 
wzmacniacz dźwięku klasy D oraz 
dwa głośniki o mocy wyjściowej 
RMS 20 W sprawjając, że 
emitowany dźwięk ma kryształowo 
czystą jakość. 

 
 
 
 
 

 
Kolorowy ekran o 
przekątnej 1,8 cala 
 
 
 

Wolisz łagodne przebudzenie, 
czy energetycznego kopa o 
poranku? W zależności od 
nastroju możesz ustawić godzinę 
i wybrać piosenkę, którą system 
Parrot DS3120 odtworzy jako 
budzik. Intuicyjny interfejs 
bezprzewodowego radia 
cyfrowego z odtwarzaczem MP3 i 
jego kolorowy ekran o przekątnej 
1,8 cala ułatwią opanowanie 
bogactwa funkcji. 
 
 
 
 
 
Bezprzewodowy 
dostęp do muzyki 
Radio Parrot DS3120 jest wyposażone 
w akumulatory, można go więc używać 
dosłownie wszędzie. Łatwo przenieść 
je z jednego pomieszczenia do 
drugiego. W kuchni można posłuchać 
radia, a w sypialni muzyki z dysku 
flash USB. Korzystając technologii 
Bluetooth, można słuchać muzyki 
nawet w ogrodzie. Uwolnij muzykę! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pełna kompatybilność  
Oprócz bezprzewodowego złącza w 
standardzie Bluetooth i tunera FM 
urządzenie Parrot DS3120 ma także 
gniazdo SD i port USB, dyskretnie 
ukryte, aby nie zakłócały eleganckiej 
linii głośników. Funkcja zestawu 
głośnomówiącego umożliwia 
podłączenie radia w standardzie 
Bluetooth do telefonu. Książka 
telefoniczna jest automatycznie 
synchronizowana. Nawiązywanie i 
odbieranie połączeń nie wymaga 
użycia telefonu. 
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Bezprzewodowy dostęp  
do muzyki i telefonowanie  
bez użycia rąk za  
pomocą jednego  
urządzenia
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja techniczna i handlowa 

Technologia 
łączności 
bezprzewodowej 
Bluetooth 
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 i 
może być używany 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 profil Bluetooth 
A2DP. W witrynie www.parrot.com możesz 
sprawdzić, czy Twój telefon jest kompatybilny. 

PARROT DS3120 
Bezprzewodowe radio cyfrowe z 
odtwarzaczem MP3 

Specyfikacja 
Moc wyjściowa: 20 W RMS 
Wzmacniacz dźwięku klasy D z wejściem 
cyfrowym 
Głośnik szerokopasmowy 
Zakres częstotliwości: 120 Hz – 20 kHz 
Interfejs użytkownika obsługiwany 
dziewięcioma klawiszami 
Ustawienia: alarm, godzina, głośność, 
połączenia, łączenie 
Kompatybilne źródła: 
• urządzenia obsługujące profil Bluetooth 
A2DP 
• radio FM (20 możliwych ustawień) 
• dysk flash USB 
• karty SD/MMC 
• analogowe urządzenia audio 
Port USB 
Gniazdo wejścia liniowego: złącze typu „jack”, 
3,5 mm 
Gniazdo kart SD/MMC 
Obsługiwane formaty muzyczne: MP3, WMA, 
SBC 
Zasilanie: prąd zmienny: 100–240 V 
6 akumulatorów typu C* (czas pracy: 10 
godzin): 
Oprogramowanie komputerowe: Parrot 
Audio Suite 

Bluetooth 
Bluetooth v2.0 + EDR 
Obsługiwane profile: 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), 
AVRCP (Audio/Video Remote Control 
Profile),HSP (Headset Profile), synchronizacja 
książki telefonicznej** 
Maksymalny zasięg: 10 metrów 
Łączenie: przy użyciu kodu PIN; maksymalnie 10 
telefonów 
Aktualizacje za pośrednictwem standardu Bluetooth 

Wymiary 
Wymiary: 150 x 300 x 100 mm 
Waga: 1,5 kg 

Opakowanie zawiera 
1 bezprzewodowe radio cyfrowe DS3120 
1 przewód sieciowy 
1 wtyczka „jack” 
1 podręcznik wprowadzający 
1 płyta CD z oprogramowaniem Audio Suite 
1 przewodnik po urządzeniach multimedialnych 

Dokumentacja 
Dołączona instrukcja obsługi. Więcej 
informacji można uzyskać na naszych 
stronach internetowych: www.parrot.com. 
i www.parrotmultimedia.pl 
 
* Akumulatory do nabycia osobno. 
** W zależności od typu telefonu. 
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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 ne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. in
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