
 

 

Parrot 

MKi 9200 

 

Håndfrit sæt til bilen med mulighed for streaming af musik via avanceret Bluetooth teknologi  

 

 
 

Med MKi serien og denne MKi9200 viser Parrot igen deres innovative styrke. Et system dedikeret til håndfri 

telefoni og musik i bilen. 

 

MKi9200 er ikke bare et Bluetooth kit for håndfri telefoni med mulighed for overførsel af kontakter m.m., men 

giver også mulighed for at tilslutte iPod musikafspillere fra 5. generation, de fleste Mp3 afspillere via USB, en 

http://www.bylow-aps.dk/wss/bylow.asp?show=produkter&brand=5


Mp3 afspiller via line-in forbindelse og understøttelse af SD kort. 

 

 

 
 

 

Indgang for SD kort med musikfiler   

 

I venstre side af displayet kan der isættes SD kort med musikfiler. Der understøttes også SD HC kort op til 

32 GB.  

 
Fjernbetjeningen giver dig adgang til hovedfunktioner såsom: Play, Pause, næste nummer, forrige nummer 

og volumen. 

 

 

MKi9200 kittet består af farvedisplay med SD kortindgang i venstre side, styreboks, separat trådløs 

kontrolenhed til styring af opkald og musik, ekstern dobbeltmikrofon, musikkabel og kabelsæt. 

 

Parrot kittet forbindes til bilens radio og højttalere via ISO stik. Til nyere biler som ikke har ISO stik findes der 

vognspecifikt adapterkabel og til biler med forstærkere (aktive systemer) findes der også løsninger til.  

 

* Musikkablet på 1,5 meter, som medfølger til MKi9200, er monteret med tre forskellige 

tilslutningsmuligheder: direkte iPod tilslutning, USB og line-in med mini-jack stik. Dette gælder fra MKi9200 til 

og med version 2.20. 

 

* Bemærk at den nye Mki9200 version (software 3.x) kun har USB og AUX tilslutning på musikkablet. 

Såfremt du skal tilslutte en iPod eller iPhone, så anvende USB kablet fra dit Apple produkt eller 

adapter.  

 

Understøttelse af eksterne musikkilder * 

 



 
 

Tilslutning af iPod - Tilslutning af USB enhed - Isætning af SD kort i display. 

Line-in forbindelse (mini jack) som ikke er vist er også muligt. 

 

Det er også muligt at streame musik via Bluetooth fra telefonen til Parrot MKi9200 (A2DP). 

 

MKi9200 styres fra den separate kontrolenhed, som enten kan sættes omkring rattet eller monteres et andet 

sted indenfor rækkevidde. Eksempler på placering af fjernbetjening.  

 

Billede "1" er den placeret omkring rattet og billede "2" nede ved midterkonsol. 

 
For at ringe op til ens kontakter, så trykker man på knappen i midten for at komme ind i telefonbogen, 

dernæst kan man dreje på knappen for at skifte mellem kontakterne.  

 

Opkald via stemmestyring er også muligt at aktivere. Hvorvidt det er muligt afhænger af den enkelte telefon. 

 

 

 
Den bedste placering for den medfølgende mikrofon er øverst i midten. 

 

Tekniske specifikationer: 

• Display:  2.4" TFT farvedisplay med SD kort indgang i siden (Dimensioner 72 x 57 x 12 mm)  

• Mikrofon: Ekstern dobbelt med justerbar retning  

• DSP3: Med avanceret støjreduktion og ekko annullering  

• Lyd: Gengives via bilens højtalere  

• Musik: iPod´s fra 5. generation, USB og line-in (musikkabel på 1,5 meter medfølger)  



• A2DP: Musik kan også streames via Bluetooth fra telefonen  

• Kontakter: Overførsel af telefonbog sker automatisk fra de fleste telefoner. Op til 8.000 kontakter er 

Understøttet (max. 1.500 per parret telefon)  

• Telefoner:  Der kan maksimalt parres 5 telefoner.  

• MultiPoint: Fra software version 2.0 og opefter er det muligt at have to aktive telefoner på 

  samme tid. 

• Stemmestyring: Opkald via stemmestyring er også understøttet (afhænger af telefon)  

• Tekst til tale:  Talesyntese af telefonbog.  

• Fremtidig opdatering af software:  Kittet kan opdateres med ny software, som sker via USB memory stick, 

som isættes musikkablet til Parrot kittet.  

 

Displayvisning:  

• Telefonstatus  

• Telefonbog  

• Baggrund  

• Eventuelt overført billede af kontaktpersoner (ved opkald)  

• Menu og indstillinger  

• Play list 

 

Bluetooth:   

• Bluetooth v.2.0 + EDR  

• Supporterede profiler: HFP (håndfri profil), A2DP (avanceret lyddistributionsprofil), AVRCP, OPP ("object 

push"), PBAP (telefonbogsprofil)  

• Maksimal rækkevidde 10 meter 


