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Získajte najlepšiu 
technológiu telefonovania 
počas jazdy 
Vývoj parrotu a odborná znalosť technológie 
Bluetooth®, hlasového rozpoznávania 
a zvukového spracovania sa stotožňuje 
s obsluhou CK3000 EVOLUTION Black Edition 
na to aby garantovaná čistú a hladkú 
konverzáciu, napriek hluku z jazdy. 
 

Dizajn a audio kvalita: 
vyberte si sadu ktorá sa 
s ľahkosťou včlení do  
vašeho auta. 
S vlastnosťami diskrétneho a extrémne 
jasného dizajnu pasuje s ľahkosťou do 
Vašeho auta. V prípade hovoru, sa vaše 
autorádio preruší aby sa cez reproduktory 
preniesol zvuk konverzácie a mikrofón čisto 
reprodukuje zvuk vašeho hlasu. 

Uskutočnite hovory s 
najväčšou ľahkosťou cez 
hlasové rozpoznávanie a 
prehliadacím gombíkom. 
Keď sa dostanú vodič i do auta naštartujú 
motor a sada ich okamžite spojí s mobilným 
telefónom. Vďaka hlasovému rozpoznávaniu, 
vodiči vyslovia meno a sada automaticky vytočí 
číslo. Ponechajte ruky na volante a zaručte si 
bezpečnosť. Intuitívnym otočeným 
prehliadacieho gombíka sa Vám zobrazia 
funkcie v menu čo znamená že si vodič môže  
prezrieť a zmanažovať hlasovú schránku atď. 
 
 

Zvýhodnite sa univerzálnym  

Bluetooth riešením 
CK3000 EVOLUTION Black Edition je 
kompatibilné so všetkými Bluetooth mobilnými 
telefónmi na trhu. 
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Riadiaca jednotka umiestnená pod      Mikrofón 
               prístrojovou doskou 

Bezdrôtová                    Technické a komerčné špecifikácie 
technológia Technical and commercial specifications 
Bluetooth bezdrôtová technológia umožňuje  
posielať hlas a dáta cez krátku rádiovú 
vzdialenosť. Spojuje širokú škálu 
elektronického zariadenia bez potreby 
prídavných káblov. Ďalej rozširuje 
komunikačné možnosti pre mobilné telefóny 
a veľké množstvo zariadení. Bluetooth 
Stereo (A2DP) profile používa také isté krátke 
rádio frekvencie na prenášanie hudobných 
súborov z jednej periférií na druhú. 

Kompatibilita 
telefónu & 
zariadenia 
Keďže Parrot produkty sú 100% Bluetooth 
kompatibilné, sú kompatibilné skoro so 
všetkými Bluetooth mobilnými telefónmi. 
Pozri: www.parrot.com 
Príklad: Asus, Audiovox, BenQ, Blackberry, 
Eten, Grunding, HP, HTC, I-Mate, LG, Motorola, 
NEC, Nokia, Palm Treo, Panasonic, Qtek, 
Sagem, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens, 
Sony Ericsson, SPV, Telital, VK mobile... 

Parrot CK3000 EVOLUTION Black Edition 
Bluetooth hands-free auto sada 
Špecifikácie 
Jednosmerný mikrofón: potlačenie hluku, 
rušenie ozveny, hlasové rozpoznávanie do 
150 mien 
Reproduktory: používa reproduktory vozidla 
Párovanie: párovanie až 3 telefónov 
Rozmery 
Ovládací panel: 50 x 26 x 19 mm – 32 g  
modrá skrinka: 135 x 30 x 58 mm – 110 g 

Balenie obsahuje 
1 elektronickú kontrolnú jednotku 
1 externý mikrofón 
1 sieťový kábel 
1 stišovací kábel s ISO konektormi 
1 klávesnica, montážne príslušenstvo,  
   užívateľská príručka 
Štandardy 
CE, e2, FCC, RSS21 0 
Dokumentácia 
Pokyny k obsluhe, fotky, diagram, užívateľská 
príručka na stránke: www.parrot.com 
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