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PARROT 
SK4000 

Pełna swoboda 
korzystania z telefonu 
Korzystaj z telefonu w każdych warunkach 
— nawet podczas jazdy na motorze czy 
skuterze. Parrot SK4000 to 
bezprzewodowy zestaw głośnomówiący 
obsługujący standard Bluetooth®, dzięki 
któremu możesz bezpiecznie nawiązywać i 
odbierać połączenia w drodze. Telefon 
pozostaje bezpiecznie schowany w 
kieszeni czy torbie, a zestaw automatycznie 
się z nim łączy w standardzie Bluetooth. 
Parrot SK4000 to wspaniały towarzysz 
podróży. Działa przez ponad 10 godzin na 
zasilaniu bateryjnym, a później można go 
ponownie naładować za pośrednictwem 
gniazda mini USB. 

Odtwarzanie i 
rozpoznawanie głosu 
Parrot SK4000 automatycznie 
synchronizuje książkę telefoniczną z 
listą kontaktów w telefonie 
komórkowym. Tam samo 
automatycznie odbywają się 
aktualizacje. Trudno wyobrazić sobie 
łatwiejszy sposób nawiązania 
połączenia: Parrot SK4000 rozpoznaje 
barwę Twojego głosu i imię osoby, do 
której chcesz zadzwonić. Możesz też 
przeszukać książkę telefoniczną, 
korzystając z funkcji głosowego 
odtwarzania zapisanych nazw (Text to 
Speech). Wystarczy potwierdzić 
poprawność znalezionego kontaktu, 
aby nawiązać połączenie. To takie 
proste! 

Niespotykana jakość 
dźwięku 
Doświadczenie firmy Parrot w 
dziedzinie zestawów głośnomówiących 
gwarantuje kryształowo czysty dźwięk 
nawet przy dużej szybkości poruszania 
się. Nawet w takich warunkach 
rozmowy są bardzo wyraźne. Głośność 
rozmów i odtwarzanej muzyki jest 
automatycznie regulowana w 
zależności od prędkości i poziomu 
hałasu w otoczeniu, co zapewnia 
zawsze najwyższą jakość. 

 
Wyjątkowo prosta obsługa 
Aby zagwarantować bezpieczeństwo jazdy, 
urządzenie Parrot SK4000 wyposażono w 
nowoczesne, regulowane, 
bezprzewodowe kontrolery, które można 
umieścić na kierownicy dowolnego typu. 
Pozwala to łatwo korzystać z funkcji 
zestawu bez konieczności odrywania rąk 
od kierownicy. Można w ten sposób 
odebrać telefon, zakończyć rozmowę, 
wybrać źródło odtwarzania itd. 

Do każdego typu kasku 
Zestaw można w kilka minut 
przystosować do dowolnego typu 
kasku. Mikrofon znajduje się na 
elastycznym złączu, które pasuje do 
wszystkich rodzajów kasków. Głośniki 
mocuje się wewnątrz za pomocą rzepu 
lub taśmy. 

Głos i muzyka 
Parrot SK4000 wyposażony jest także w 
tuner FM z funkcją RDS, gniazdo 
wejścia liniowego i profil Bluetooth A2DP. 
Aby posłuchać radia, można przeszukać 
częstotliwości za pomocą pilota. Zestaw 
odtworzy nazwy znalezionych stacji. 
Ulubionej muzyki można posłuchać 
także po podłączeniu — wtyczką „jack” 
— odtwarzacza MP3. Urządzenie Parrot 
SK4000 jest także kompatybilne z 
profilem Bluetooth A2DP, można więc 
użyć telefonu komórkowego jako 
bezprzewodowego odtwarzacza. 
Wrażenie robią dwa opracowane w 
firmie Parrot efekty dźwiękowe: Virtual 
SuperBass (wirtualne wzmocnienie 
niskich tonów) i Stereo Widening 
(rozszerzenie efektów stereofonicznych). 
Nadaj swoim podróżom odpowiednie 
brzmienie! 
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PILOT NA KIEROWNICYPILOT NA KIEROWNICY 
WBUDOWANE RADIO 
ROZPOZNAWANIE RÓŻNYCH GŁOSÓW 
GŁOSOWE ODTWARZANIE NAZW Z KSIĄŻKI  
TELEFONICZNEJ 
AUTOMATYCZNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI 
ZAAWANSOWANA FUNKCJA REDUKCJI SZUMU 
GNIAZDO WEJŚCIA LINIOWEGO 
PROFIL Bluetooth A2DP 
ROZSZERZENIE EFEKTÓW STEREOFONICZNYCH 
I WIRTUALNE WZMOCNIENIE NISKICH TONÓW 

 
 
 
 
Technologia 
bezprzewodowa 

 

 
 
 
 
 
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. Profil zaawansowanej 
dystrybucji dźwięku stereofonicznego 
(A2DP) wykorzystuje te same 
częstotliwości radiowe 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 
standard Bluetooth. Więcej informacji: 
www.parrot.com 

PARROT SK4000 
Zestaw głośnomówiący na motor lub 
skuter www.parrot.com 

Specyfikacja 
Funkcje audio: 
Pełen dupleks 
Wbudowany mikrofon wielokierunkowy z 
pianką ochronną 
Zaawansowana redukcja szumu 
Redukcja echa 
Menu głosowe 
Rozpoznawanie różnych głosów 
Synteza głosu — nazwy z książki 
telefonicznej (TTS) 
Wbudowany kodek: SBC 
Tuner FM z funkcją RDS, głosowe 
odtwarzanie nazw stacji radiowych 
Możliwość połączenia z urządzeniami 
analogowymi za pomocą złącza 3,5 mm „jack” 
Profil Bluetooth A2DP 
Rozszerzenie efektów stereofonicznych i 
wirtualne wzmocnienie niskich tonów 
Interfejs: 
Część montowana w kasku: 4 przyciski 
(odebranie telefonu, zakończenie rozmowy, 
regulacja głośności) 
Część audio: 1 mikrofon, 2 głośniki 
Pilot: 5 przycisków (odebranie telefonu, 
zakończenie rozmowy, wybór źródła 
odtwarzania, przeglądanie menu, 
wyszukiwanie stacji radiowych, dalej, wstecz, 
stop) 
Ogólne: 
Liczba kontaktów: łącznie 8000 
Możliwość połączenia nawet 10 urządzeń 
Automatyczne podłączanie według kolejności 
łączenia 

Bluetooth 
Bluetooth v2.0 
Obsługiwane profile: 
• HFP 0.96/1.0/1.5 (Hands Free Profile)  
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
• AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 
• OPP Sync (Object Push Profile) 
• PBAP (Phone Book Access Profile)  
Zakres: 10 metrów 
Łączenie: po 
wprowadzeniu kodu 
PIN 
Aktualizacje za 
pośrednictwem 
standardu Bluetooth 

Wymiary 
Część montowana w 
kasku: Wysokość: 68 
mm Grubość: 30,5 
mm Szerokość: 64 
mm Pilot: Wysokość: 
91 mm Grubość: 43 
mm Szerokość: 23 
mm 

Procesor 
Parrot P5+ 
Flash = 256 Mb - RAM= 64 Mb 

Zawartość zestawu 
1 urządzenie PARROT SK4000 
1kabel USB/mini USB 
1 ładowarka 
1 śrubokręt TORX 
1 podręcznik użytkownika 

 
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 W parrot.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. 09/06/08 Parrot SA - RcS PARIS 394 149 496 


