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Parrot Parrot 
PARTY PARTY 

Przenośny, 
bezprzewodowy zestaw 
głośnikowy 

Przenośny, 
bezprzewodowy zestaw 
głośnikowy 
Lekki i kompaktowy — tylko 620 g — 
przenośny zestaw głośnikowy Parrot 
PARTY można zawsze zabrać ze sobą. 
Zasilane bateryjnie (możliwość 
wielokrotnego ładowania) urządzenie 
zapewnia do 4 godzin nieprzerwanego 
odtwarzania muzyki, którą można 
delektować się w samotności lub w 
towarzystwie przyjaciół, w domu i w podróży. 
Możesz teraz cieszyć się ulubioną muzyką 
bez ograniczeń. 
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Stereofoniczny dźwięk o 
mocy 6 W 
Stereofoniczny dźwięk o 
mocy 6 W 
System Parrot Party gwarantuje 
niezrównaną jakość dźwięku jak na tak 
niewielkie urządzenie. Wszystko to 
dzięki wzmacniaczowi klasy D i dwóm 
głośnikom szerokopasmowym, dla 
których starannie obliczono krzywą 
reakcji. Dźwięk jest dynamiczny, czysty 
i szczegółowy. Dwa zadziwiające 
efekty dźwiękowe opracowane w firmie 
Parrot dopełniają obrazu całości. 
Pierwszy z nich, Stereo Widening, czyli 
rozszerzenie efektów stereofonicznych, 
pozwala poczuć się jak na koncercie. 
Drugi to Vir tual SuperBass, wirtualne 
wzmocnienie basów, nadające im 
niezrównaną dynamikę i głębię. 
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Dźwięk w ruchu Dźwięk w ruchu 
Rozwiązania technologiczne systemu 
Parrot PARTY i zoptymalizowane 
funkcje akustyczne pasują do 
wszystkich stylów muzycznych. Od 
rock'n'rolla, przez pop, po R n'B — 
zapewniają pełen realizm brzmienia. 
Zrelaksuj się w domowym zaciszu, w 
samotności lub z przyjaciółmi, 
słuchając łagodnych dźwięków, albo 
poszalej przy dzikich rytmach! 
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Miłe dla dłoni, 
oczu... i uszu 
Miłe dla dłoni, 
oczu... i uszu 
Ponętne zaokrąglenia, sprawdzona 
wytrzymałość, staranne wykonanie... 
Parrot PARTY to nowoczesne, 
innowacyjne urządzenie przenośne. 
Jest niewielkie — ma tylko 23 cm 
długości. Zaprojektowane z myślą o 
Twojej przyjemności, miłe dla oka i 
ucha. Zdecydowanie w Twoim stylu! 
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Telefon komórkowy, 
komputer, 
odtwarzacz MP3 lub 
CD… wybór należy 
do Ciebie 

Telefon komórkowy, 
komputer, 
odtwarzacz MP3 lub 
CD… wybór należy 
do Ciebie 
Nie trzeba instalować specjalnego 
oprogramowania czy dokonywać 
dodatkowej konfiguracji, aby 
posłuchać muzyki z dowolnego 
urządzenia z profilem Bluetooth 
A2DP: telefonu komórkowego, 
komputera, odtwarzacza MP3… 
Dzięki wejściu liniowemu zestaw 
głośnikowy Parrot PARTY odtwarza 
również muzykę ze źródeł 
analogowych: odtwarzaczy CD, 
standardowych odtwarzaczy MP3 
czy MD. Urządzenie automatycznie 
wykrywa źródło muzyki (Bluetooth 
lub wejście liniowe). Poznaj nowy 
wymiar muzyki dzięki 
awangardowemu stereofonicznemu 
zestawowi głośnikowemu, łatwemu 
w obsłudze i zaprojektowanemu z 
myślą o obecnie stosowanych i 
przyszłych technologiach! 
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A gdyby można było zabrać 
ulubiony zespół ze sobą? 
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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 kabli. 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. 
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Kompatybilność z 
telefonami i innymi 
urządzeniami 

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 
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Przykłady: 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 Specyfikacja 
Stereofoniczny system audio 2.0 Stereofoniczny system audio 2.0 
Dwa głośniki szerokopasmowe Dwa głośniki szerokopasmowe 
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Interfejs użytkownika: 5 przycisków + przycisk 
włączania/wyłączania 
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3 diody LED: stan połączenia w standardzie 
Bluetooth i efekty dźwiękowe 
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Ustawienia: głośność, wyciszenie, resetowanie Ustawienia: głośność, wyciszenie, resetowanie 
Tryby: normalny, łączenie, niska moc, niski 
poziom naładowania baterii: 
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Kompatybilne źródła dźwięku*: Kompatybilne źródła dźwięku*: 
- urządzenia obsługujące profil Bluetooth A2DP - urządzenia obsługujące profil Bluetooth A2DP 
- analogowe urządzenia audio - analogowe urządzenia audio 
Wbudowany dekoder SBC  Wbudowany dekoder SBC  
Efekty dźwiękowe Efekty dźwiękowe 
- rozszerzenie efektów stereofonicznych - rozszerzenie efektów stereofonicznych 
- wirtualne wzmocnienie basów - wirtualne wzmocnienie basów 
Moc wyjściowa: maksymalnie 6 W Moc wyjściowa: maksymalnie 6 W 
Czas odtwarzania: 4 godz. Czas odtwarzania: 4 godz. 
Zakres częstotliwości: 120 Hz – 18 kHz Zakres częstotliwości: 120 Hz – 18 kHz 
Wejście liniowe: 3,5 mm „jack” Wejście liniowe: 3,5 mm „jack” 
Zasilanie: baterie Ni-MH 2100 mAh z możliwością 
ponownego ładowania + bateria, zasilacz (100–
240 V)  
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Oprogramowanie komputerowe: Parrot Audio 
Suite, sterownik głośności, korektor 7-pasmowy 
Oprogramowanie komputerowe: Parrot Audio 
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* Kompatybilne z telefonami komórkowymi obsługującymi profil 
Bluetooth A2DP, komputerami PC z funkcją Bluetooth A2DP lub 
kluczem sprzętowym Bluetooth USB firmy Parrot, odtwarzacze 
MP3 obsługujące standard Bluetooth, odtwarzacze przenośne z 
kluczem sprzętowym Bluetooth audio i wszystkie tradycyjne 
urządzenia analogowe. 
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Bluetooth Bluetooth 
Bluetooth v2.0 + EDR Bluetooth v2.0 + EDR 
Profile: Profile: 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
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Zasięg łączenia w standardzie Bluetooth: 33 
stopy (10 metrów) 
Zasięg łączenia w standardzie Bluetooth: 33 
stopy (10 metrów) 
Łączenie: kod PIN Łączenie: kod PIN 
Uaktualnienie za pośrednictwem standardu 
Bluetooth 
Uaktualnienie za pośrednictwem standardu 
Bluetooth 

Procesor Procesor 
Mikroprocesor Parrot 5, 208 MHz Mikroprocesor Parrot 5, 208 MHz 
Pamięć: RAM = 8 MB - Flash = 4 MB Pamięć: RAM = 8 MB - Flash = 4 MB 
Wymiary Wymiary 
Długość: 228 
mm 
Długość: 228 
mm 

Wysokość: 79 
mm 
Wysokość: 79 
mm 

Głębokość: 85 
mm 
Głębokość: 85 
mm 

Waga: 620 g Waga: 620 g 

Specyfikacja elektryczna Specyfikacja elektryczna 
Napięcie wejściowe: 4,8 V (baterie) - 15 V (prąd 
stały) 
Napięcie wejściowe: 4,8 V (baterie) - 15 V (prąd 
stały) 
Tryb niskiego poboru mocy: < maksymalnie 150 
mW 
Tryb niskiego poboru mocy: < maksymalnie 150 
mW 

Dokumentacja Dokumentacja 
Dołączony podręcznik użytkownika i 
dokumentacja. Więcej informacji można uzyskać 
na naszych stronach internetowych: 
www.parrot.com i www.parrotmultimedia.pl 
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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 E parrot@mip.bz W parrot.mip.bz 

  

  

Charakterystyka wizualna i techniczna może ulec zmianie bez powiadomienia. Znak i logo Bluetooth są 
własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Parrot. używa tych znaków na mocy licencji. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Znaki towarowe firmy Parrot zawarte w tym dokumencie stanowią wyłączną własność firmy 
Parrot S.A. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. 21/06/07 
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