En röststyrd portabel Bluetooth® handsfree sats med HD Voice

Denna MINIKIT Neo 2 HD är kompatibel med HD Voice*, nästa generation av ljudkvalitet för
telefonisystem. Ring eller ta emot samtal under körning utan att behöva hantera din mobiltelefon.
Utöka möjligheterna som erbjuds av enheten med MINIKIT Neo 2 gratis app för Android och iPhone:

Högupplöst
ljudkvalitet

Alla dina kontakter
i din handsfree

Anslut två telefoner
samtidigt

Flatpanel teknologin ger
kristallklart ljud. Kombinerat
med en kraftfull 3W
förstärkare, ger den ett ljud
med hög kvalitet.
Digital signalbehandling ger
väsentlig minskning av brus
och stark ekoundertryckning.
I slutändan kvarstår
ljudkvaliteten den samma
oberoende av volymen.

Synkroniseringen med din
telefonbok är automatisk. Säg
‘MINIKIT’ när som helst** för
att starta röstigenkänningen
och säg därefter namnet på
den kontakt du vill ringa till.
När du tar emot ett samtal,
säg bara ‘Svara’ eller ‘Avvisa’.
Synka upp till 2,000 kontakter
till din handsfree*s minne.
Ny funktion: Du kan också
säga ‘Hej Siri’ med nyare
iPhone modeller och använda
Siri Eyes Free funktionen för
att fråga din iPhone om något!

Aktiveras
automatiskt
Enheten har en inbyggd
vibrationssensor för att
automatiskt slå på när du
kliver in i din bil. När du
lämnar bilen går MINIKIT Neo
2 HD automatiskt in i Ultra
Low Power Mode.

Lyssna på din musik

Gratis app MINIKIT Neo 2

MINIKIT Neo 2 HD erbjuder
Multipoint,som tillåter den att
ansluta till två telefoner
samtidigt. Tack vare växlingsfunktionen kan du använda
båda telefonböckerna för att
ringa samtal!

MINIKIT Neo 2 HD
erbjuder Bluetooth Audio
Streaming (A2DP). Du kan
lyssna på all din musik i din
telefon och utnyttja
röstinstruktioner från din
navigationsapp direkt i din
handsfree.

Förbättra din upplevelse med
appen för Parrot MINIKIT
Neo 2 HD.
- Hitta ditn bil
- Aktivera/deaktivera Siri Eyes
Free
- Aktivera/deaktivera Magiska
Ord
- Autosvar SMS...

Timmar av samtal

Enkel parning

Enkel uppdatering

MINIKIT Neo 2 HD ger upp
till tio timmar taltid. Njut av
sex månader standby med
Ultra Low Power Mode.
MINIKIT Neo 2 HD kommer
att med röstuppläsning säga
den återstående batteritiden
på begäran.

MINIKIT Neo 2 HD kommer
att med en röst guida dig
genom hela parningsproceduren. När din telefon
är parad, är alltid Bluetooth
anslutningen med enheten
automatisk.

Dra nytta av nya funktioner
genom att ladda ned nya
mjukvaruversioner gratis.
För att uppdatera, bara dra
ock släpp programfilen till
MINIKIT Neo 2 HD
mappen på din dator.

Kompakt och
elegant design
MINIKIT Neo 2 HD
kombinerar den bästa
teknologin i en kompakt och
optimerad design. Tillverkad
av mycket mpotståndskraftig
plast, är klämman helt
integrerad i konstruktionen.
Den är kompatibel med alla
solskydd,oavsett tjocklek.

*Enhet & nätverk beroende
** Om menyvalet för magiska ord för utgående samtal är aktiverat
Visuella och tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Bluetooth ordmärke och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Parrot S.A. sker under licens.
All Rights reserved. The Parrot Trademarks appearing on this document are the sole and exclusive property of Parrot S.A. All the others Trademarks are the property of their respective owners. PARROT S.A. - RCS PARIS 394 149 496.
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HD Voice

COMPATIBLE
för mobiltelefon
för smartphone
för iPhone

MINIKIT Neo 2

Allmänt

Telefoni

Gränssnitt

Hårdvara

• Dual Mode (Multipoint):
samtidig anslutning av två
Bluetooth telefoner

•• Grön knapp: svara, ring en kontakt
från telefonboken, starta
röstigenkänning, privat läge

•• 1 knapp On / Off / Batterinivå

•• SIP6 processor 416 MHz
•• Flash minne: 128MB (1Gb)

• Antal kontakter: 2,000 per
telefon – Totalt 20,000 kontakter
maximalt per MINIKIT Neo 2 HD

•• Röd knapp: lägg på, avbryt, gå ur
menyer

•• 3 knappar för styrning, inklusive en
ratt

• Språk: ett språk per enhet

•• Ratt: öppna menyer, justera
volym, skicka DTMF signal

•• 3 LED (grön och röd), inklusive
en för batteriladdning

• Stöd för Apple Siri Eyes Free

Bluetooth

• Parningskapacitet : maximalt 10
enheter per MINIKIT Neo 2 HD

•• Bluetooth v4.0

Audio

• Batteri: Lithium Ion – 1000mAh

•• 3W högtalare

• Batteritid:
•• Full duplex
- upp till 10 timmar samtal
•• Inbyggd mikrofon
- upp till 15 dagar standby
- upp till 6 månader i Ultra Low Power
•• Ljudåtergivning via vibrerande panel
Mode
•• HDR < 1%
• Ladningstid max 3 timmar
– 5V / 500mA
•• Brusreducering Parrot NR v2.0
• Enkel parningsprocedur

•• Eckoundertryckning: Parrot APA v2.0

• Automatisk anslutning i
parningsordning

•• Talsyntes för alla menyer

• Mjukvaran uppdateras via USB porten

•• Profiler HFP 1.6 (Hands Free Profil)
– A2DP (Advanced Audio
Distribution Profil) – PBAP (Phone
Book Access Profil)
•• Andra synkroniseringsprotokoll:
SyncML – Synchro AT – Synchro
Nokia
•• Bluetooth räckvidd: max 10 meter
•• Parningskod: Behövs ej eller
‘0 0 0 0’ via PIN kod för äldre
mobiltelefoner

•• RAM minne: 32MB (256Mb) –
DDR

Storlek & vikt
•• Längd: 95mm
•• Bredd: 54 mm
•• Tjocklek: 45mm
•• Vikt: 67 gr

Satsen innehåller
1x Parrot MINIKIT Neo 2 HD
1x USB / micro-USB kabel
1x Ciggplugg laddare – USB ut
1x Quick Start Guide

•• Avancerad röstigenkänning
•• Uppläsning med naturlig röst TextTo-Speech (läser namnen i
telefonboken)
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