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Użyteczny towarzysz 
podróży 
Użyteczny towarzysz 
podróży 
Dyskretny i elegancki zestaw 
samochodowy MK6100 firmy Parrot 
wykorzystujący technologię Bluetooth, 
wyposażony w ekran OLED o wysokiej 
rozdzielczości umożliwia nawiązanie w 
kilka sekund dowolnej rozmowy 
telefonicznej w samochodzie bez 
potrzeby trzymania telefonu w ręce, a 
nawet wyjmowania go z kieszeni. Po 
połączeniu urządzeń komunikacja z 
telefonem jest nawiązywana w zupełnie 
niezauważalny sposób. Połączenie 
przychodzące? Naciśnij zielony 
przycisk, aby odebrać połączenie, a 
zestaw w tym momencie automatycznie 
wyciszy radio na czas konwersacji. 
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Zaawansowane funkcje Zaawansowane funkcje 
Zestaw Parrot MK6100 automatycznie 
synchronizuje nazwiska i numery 
telefonu znajdujące się w telefonie 
komórkowym z własną książką 
telefoniczną. Po odebraniu połączenia 
nazwisko i numer wyświetlają się na 
ekranie. Aby kontynuować konwersację 
w trybie dyskretnym, należy od razu 
przełączyć komunikację na słuchawki 
Bluetooth lub telefon. Kolejna 
niepowtarzalna funkcja: dla zachowania 
całkowitego bezpieczeństwa, 
wysiadając z samochodu, można 
odłączyć ekran zestawu MK6100 firmy 
Parrot od jego podstawki. 
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Zawsze dostępny Zawsze dostępny 
Umieszczony na kierownicy lub w 
dowolnym wygodnym miejscu 
zdalny pilot RF zestawu MK6100 
firmy Parrot zapewnia całkowitą 
kontrolę w zasięgu ręki. Prosty i 
intuicyjny interfejs pozwala 
przeglądać książkę adresową lub 
rozpocząć odtwarzanie wybranych 
utworów muzycznych.
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Dźwięk wysokiej jakości Dźwięk wysokiej jakości 
Specjalnością firmy Parrot jest technologia 
DSP (Digital Signal Processing, Cyfrowe 
przetwarzanie sygnału). W zestawie MK6100 
firmy Parrot zastosowano nowe i szczególnie 
skuteczne oprogramowanie do redukcji 
szumu, jest to technologia Beamforming firmy 
Parrot. Wewnątrz samochodu słychać wiele 
niepożądanych dźwięków, które mogą 
przeszkadzać użytkownikowi i jego 
rozmówcom. Technologia Beamforming firmy 
Parrot oraz dwa wbudowane mikrofony 
działają tak jak ludzkie uszy: eliminują 
wszystkie dźwięki spoza zakresu głosu. 
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Odtwarzanie muzyki w 
zestawie 
Odtwarzanie muzyki w 
zestawie 
Zestaw samochodowy MK6100 firmy 
Parrot umożliwia odtwarzanie muzyki: 
w głośnikach samochodowych mogą 
być odtwarzane ulubione pliki MP3 
użytkownika pochodzące z dowolnego 
źródła stereo Bluetooth (A2DP): 
telefonu komórkowego, odtwarzacza 
MP3… Po połączeniu urządzeń 
odtwarzacz muzyki automatycznie 
nawiązuje komunikację z urządzeniem 
MK6100. Naciśnij przycisk PLAY na 
pilocie zestawu, aby rozpocząć 
odtwarzanie plików MP3 i skorzystać ze 
wzmacniacza cyfrowego sprawiającego, 
że samochód staje się prawdziwą salą 
koncertową! 
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Patrz na drogę Patrz na drogę 
Dostęp do listy kontaktów w książce 
telefonicznej zestawu oraz odczyt 
ich przez urządzenie MK6100 
odbywa się poprzez funkcję Text to 
Speech. Naciśnij jeden przycisk, 
aby zatwierdzić wybór, a zestaw 
zainicjuje połączenie. W przypadku 
często wybieranych numerów 
telefonu wystarczy bezpośrednio 
wypowiedzieć imię odbiorcy, a 
wbudowana funkcja rozpoznawania 
głosu wybierze numer za Ciebie. 
Funkcja ta jest po prostu niezbędna! 
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Stereo Bluetooth (A2DP) 
Pilot rf 
Cyfrowy wzmacniacz o mocy 30 W klasy D 
Technologia redukcji szumu BEAMFORMING  
firmy PARROT  
Rozpoznawanie głosu 
Czytanie tekstu 
Odłączalny ekran 
Łatwy w użyciu przełącznik na słuchawki
 
 
 
 
 
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 możliwość 
podłączenia 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:  Alcatel, Asus, Audiovox, BenQ, 
Blackberry, Eten, Grunding, HP, HTC, I- Mate, 
LG, Motorola, NEC, Nokia, Palm/ Treo, 
Panasonic, Philips, QTek, Sagem, Samsung, 
Sendo, Sharp, Siemens, Sony, Ericson, SPV, 
Telital, VK mobile… 

Parrot MK6100 
Zestaw samochodowy niewymagający użycia rąk, 
wykorzystujący technologię Bluetooth  

Specyfikacja 
Ekran: 
OLED, 128x32 pikseli, wyświetlacz o dużym 
kontraście, optymalna widoczność w każdym 
położeniu, wyświetlanie informacji z telefonu 
Wyświetlanie nazwisk i numerów telefonów 
rozmówców 
Odłączalny ekran 
Dźwięk: 
Pełen dupleks 
Dwa wbudowane mikrofony, dostosowanie 
wskazówek na ekranie za pomocą 
oprogramowania 
Zaawansowana redukcja szumów: technologia 
Beamforming firmy Parrot 
Usuwanie efektu echa 
Emisja głosu i muzyki w głośnikach samochodowych 
Odtwarzanie muzyki z dowolnego urządzenia 
zgodnego z technologią stereo Bluetooth 
(A2DP): telefonu komórkowego, telefonu typu smart, 
odtwarzacza MP3… 
Synteza głosowa książki telefonicznej, Text To 
Speech: wypowiadanie nazwisk z książki 
telefonicznej. Rozpoznawanie głosu: maksymalnie 
150 próbek głosu, wzmacniacz cyfrowy o mocy 30 
W klasy D 
Cechy ogólne: 
Do pięciu połączonych telefonów 
Automatyczna synchronizacja książki telefonicznej 
Liczba kontaktów: do 8000 
Pilot RF: 5 przycisków + 1 pokrętło, 
odbieranie/wykonywanie połączeń, 
odrzucanie/kończenie/anulowanie, język, 
głośność, menu, opcje… 
Odtwarzanie/wstrzymanie, przewijanie do 
przodu i wstecz, zgodność ze wszystkimi 
słuchawkami Bluetooth 

Bluetooth 
Bluetooth v1.2 
Obsługiwane profile: 
A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) AVRCP (Audio Video Remote 
Control Profile) HSP (Headset Profile) 
HFP (Hands Free 
Profile) OPP (Object 
Push Profile) 
PBAP (Phone Book Access 
Profile), Maksymalny zasięg: 10 
metrów. Łączenie: kod PIN 
Aktualizacje za pośrednictwem standardu 
Bluetooth 

Wymiary 
Ekran OLED: 82 x 32 x 14 mm – 22 g. 
Pilot: 36 x 52 x 27 mm – 19 g. 
Urządzenie wyciszające firmy Parrot: 
137 x 64 x 26 mm – 129 g 
Procesor 
Mikroprocesor Parrot5 (32 MB), 208 MHz 
Pamięć: 
Flash = 128 megabitów – SDRAM = 64 
megabitów 

Zawartość opakowania 
1 ekran OLED ze zintegrowanymi dwoma 
mikrofonami 
1 pilot RF z przyciskami umożliwiającymi 
sterowanie 
1 uniwersalne urządzenie wyciszające firmy 
Parrot 
1 przewód łączący ekran z urządzeniem 
wyciszającym 
1 przewód ISO 
1 torba z akcesoriami do mocowania 
1 instrukcja obsługi

 
MIP - Multimedia Distribution 
MIP sp. z o. o. 02-791 Warszawa ul. Meander 15 
T +48 22 424 8254 F +48 22 2133 855  
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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 firmy Parrot występujące w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność firmy Parrot S.A. 
Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i są używane przez firmę Parrot S.A. na podstawie licencji 12/03/07. 


