
 

 

Parrot 

MKi 9000 

 

Håndfrit sæt til bilen med mulighed for streaming af musik via avanceret Bluetooth teknologi (Uden display) 

   

                                                                                  Telefon medfølger ikke 

 

Parrot MKi9000 er et håndfrit Bluetooth system uden display, som derfor er meget diskret inde i køretøjs kabine. MKi9000 leveres med en trådløs 

fjernbetjening, som for eksempel kan placeres på rattet, instrumentbrættet eller midterkonsol, og giver føreren mulighed for at styre alle funktioner 

MKi9000. 

 

 
 

Ud over traditionelle telefonfunktioner – besvar opkald, lægge på, banke på – så kan Parrot MKi9000 levere  avancerede telefonfunktioner: Automatisk 

telefonbog synkronisering, talegenkendelse, talesyntese af navne i telefonbogen, styring af kontakter (op til 2 000 pr telefon). Ikke behov for en skærm - 

Parrot MKi9000 tilbyder en stemmemenu for adgang til dens funktioner. 

 

Lyt til din digitale musik i bilen 

Parrot MKi9000 er også begavet for musik. Leveres med et specifikt musikkabel *, som er kompatibelt med mange musikkilder, som iPod, iPhone, USB-

flash-drev, Bluetooth-stereo (A2DP), MP3-afspillere og andre analoge spillere. 

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


 

* Bemærk at den nye Mki9000 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.  

 

Musikken leveres gennem alle bilens højttalere (afhænger af lydsystem), som giver føreren og passagererne ekstraordinær lydkvalitet og betagende 

effekter som Virtual SuperBass. 

 

Dobbelt mikrofon for krystalklar opkald 

For at sikre optimal lydkvalitet når du taler, så kombinerer Parrot MKi9000 dobbelt mikrofon teknologi med ny software, signalbehandling (DSP-3), der 

fjerner baggrundsstøj og omgivende støj, herunder støj fra inde i bilen. Parrot MKi9000 er et håndfrit Bluetooth som er kompatibelt med stort set alle 

køretøjer og mobiltelefoner mærker.   

 

 

Tekniske oplysninger: 

• Bluetooth 

• Bluetooth v2.0 + EDR 

• Understøttede profiler: 

• HFP (Hands Free Profile) 

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 

• AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 

• OPP (Object Push Profile) 

• PBAP (Phone Book Access Profile) 

• Maks. rækkevidde: 10 meter  

• Parring: PIN-koden "0000" 

• Op til 10 forbundne enheder 

• Automatisk forbindelse (aktiveret eller deaktiveret) 

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

samme tid. 

 

Opkalds ID (hvis personen findes i telefonbogen) 

Stemmesyntese 

 

Audio 

Ekstern dobbelt mikrofon, retning er justerbar 

Full Duplex 

DSP-3: ekko, avanceret støjreduktion 

Stemme og musik via bilens højttalere 

 

Musik 

Flere forbindelser:  

iPod (fra femte generation), 

USB-og Line-In 

Afspiller musik fra enhver Bluetooth-stereo (A2DP) kompatible enheder 

Virtual Super Bass 

Digital Klasse-D forstærker 20W 

 

Telefonbog 

Automatisk telefonbog synkronisering 

Bruger-uafhængig stemme anerkendelse 

Tekst Til Tale: vokal syntese af telefonbogen 

Antallet af kontakter: op til 8.000 i alt; 

op til 2.000 pr forbundet telefon 

 

Processor 

Microprocessor Parrot5 (32 bit) på 208MHz 

Memory: Flash = 32 Mbit - RAM = 16Mbits 

  

Parrot MKi900 leveres med trådløs kontrolenhed til styring af opkald og musik, ekstern dobbeltmikrofon, musikkabel og kabelsæt. 

 

Parrot kittet forbindes til bilens radio og højttalere via ISO. 

 


