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Nájdite si informácie 
z mobilu na malej LCD 
LCD obrazovke 
Táto  sada Vám zobraz í  i n f ormác ie  
z  mobi lu  na LCD obrazovk e: 
Prichádzajúce číslo, zoznam, posledné volané 
číslo, atď. Šikovná obrazovka/klávesnica môže 
byť nainštalovaná kdekoľvek na prístrojovú dosku 
a poskytuje optimalizovaný pozorovací uhol pre 
väčší komfort a čitateľnosť. 

Uskutočnite hovory 
bezpečne s funkciou 
hlasového rozpoznávania  
Keď nasadnú vodič i do auta naštartujú 
motor a sada ich okamžite spojí 
s mobilným telefónom. Vďaka hlasovému 
rozpoznávaniu, vodiči vyslovia meno a sada  
automaticky a bezpečne vytočí číslo. 

Vyberte si sadu ktorá 
perfektné zapadne do 
vašeho auta pre ten pravý 
zvuk 
Reproduktory auta presne reprodukujú hlas 
volaného. Mikrofón zachytí zvuk hlasu zatiaľ čo 
vyfiltruje okolité zvuky. V prípade volania sa 
preruší autorádio automaticky aby sa 
uskutočnila bezproblémová komunikácia. 
 
 
 

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 
prístrojovú dosku  

Bezdrôtová               Technické a komerčné špecifikácie 
technológia Technical and commercial specifications 
Bluetooth bezdrôtová technológia umožňuje  
posielať hlas a dáta cez krátku rádiovú 
vzdialenosť. Prepája 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: 
http://www.parrot.com/uk/support/onlinehelpg
uides/parrotphotoviewer7/compatibilite  
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 5 telefónov 
Rozmery 
LCD obrazovka / ovládací panel:  
72 x 43 x 15 mm – 74 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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