TECHNOLOGIE
Bluetooth w samochodzie

Luksusowe telefonowanie
By w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego telefonu komórkowego, a jednocześnie pewnie i bezpiecznie
używać go w samochodzie najlepszym rozwiązaniem
będzie zaawansowany zestaw głośnomówiący.
Choć wydawać by się mogło, że w samochodzie
wystarczy najprostszy zestaw głośnomówiący, to jednak gdy zainwestujemy w lepszy i nowocześniejszy
telefon, trzeba się pokusić o bardziej zaawansowany
system. Dzięki niemu łatwiej będzie w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego multimedialnego telefonu czy smartfonu. Tym samym także
w samochodzie będzie można swobodnie korzystać
z rozbudowanej funkcjonalności naszej nowej
komórki.
Wbrew pozorom w sklepach nie ma zbyt wielu
zaawansowanych zestawów. Pod tym względem
francuski Parrot szczególnie się wyróżnia, gdyż jest
jedynym producentem na rynku, który oferuje bogatą kolekcję zaawansowanych zestawów głośnomówiących. Wszystkie należą do jednej serii: MKi
i wyróżniają się współpracą z nowoczesnymi telefonami. Dla kierowcy oznacza to, że prócz telefonu
wykorzysta także zestaw do współpracy z tak popularnymi produktami jak odtwarzacze iPod różnych
generacji i smarfony iPhone obu edycji (na świecie
sprzedano już ponad 200 milionów sztuk produktów
Apple). Można zatem wygodnie łączyć się z dowolnym numerem telefonu, jak i posłuchać muzyki
z przenośnego sprzętu (jest nawet możliwość ładowania baterii iPoda, iPhona i BlackBerry – a także
każdego telefonu posiadającego gniazdo ładowania
mikro USB – np. HTC!). A to zaledwie ułamek możliwości zestawów MKi, z których najbardziej reprezentacyjnym modelem jest MKi9200PL2, czyli swoista wizytówka możliwości zespołu inżynierów
francuskiej marki.
MKi9200PL2 łatwo rozpoznać wśród zestawów Parrota, jak i innych producentów. Charakterystycznym
elementem jest duży 2,4-calowy wyświetlacz. Widać
na nim wszystkie kluczowe wskazania, które można
dostosować do swoich potrzeb (zmiana tapety). Ciekawostką jest możliwość wyświetlania zdjęć przypisanych do kontaktów w telefonie, jak i okładek
odtwarzanych albumów. Tak jak m.in. w odtwarzaczach Apple’a. Konstrukcja ekranu jest unikalna. Nie
dość, że jest zdejmowany (dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą), to na dodatek mieści w sobie
czytnik kart pamięci SD. A po co karta SD w zestawie głośnomówiącym? Do słuchania muzyki! Na
kartę można bowiem zgrać ulubione nagrania mp3.
A im większa pojemność karty, tym bogatsze archiwum mamy pod ręką w samochodzie. Zamiast karty
można podłączyć odtwarzacz MP3 (do dyspozycji
gniazdo wejściowe audio i USB) albo telefon zmienić w źródło muzyki. MKi9200PL2 umożliwia

bowiem odbiór muzyki wysyłanej bezprzewodowo
w ramach protokołu A2DP. Co ważne, każdy kolejny
telefon będzie mógł bez problemów współpracować
z zestawem. Jest to możliwe dzięki wejściu USB,
poprzez które łatwo i bezpłatnie aktualizuje się
oprogramowanie zestawu. Wystarczy je ściągnąć
z firmowej strony, uruchomić konfigurator i zgrać
wszystko na USB. Proste, łatwe i wygodne. Wygoda
to atut systemu Parrota. Poprzez bezprzewodowy pilot
mocowany do kierownicy łatwo korzystać z funkcji
systemu. Co ważne, można to robić nawet bez spoglądania na ekran, gdyż w standardzie jest funkcja
głosowego wspomagania. Usłyszymy zatem nazwy
poszczególnych funkcji, z których zamierzamy skorzystać jak i informacje o kontaktach w książce telefonicznej. Do tego dochodzi jeszcze jedno praktyczne rozwiązanie: możliwość sterowania głosem.
System rozpoznaje komendy użytkownika, co ułatwia wybór określonego kontaktu z książki telefonicznej, a także odebranie nadchodzącego połączenia. Gdy ktoś do nas dzwoni, wystarczy tylko
powiedzieć odbierz lub odrzuć, by system zastosował się do naszego polecenia. Ręce wciąż mogą
spoczywać na kierownicy, a kierowca może się lepiej
skoncentrować na prowadzeniu auta. Przyznaję:
imponująco praktyczne rozwiązanie.
Zaawansowany zestaw oznacza także wyższą jakość
dźwięku. Tego powinno się wymagać od wszystkich
zestawów przeznaczonych do instalacji w samochodzie. Co ciekawe, w odróżnieniu od konkurencji, Parrot nie stosuje oddzielnego głośnika tylko rekomenduje podłączenie do głośników samochodu.
Przyznaję, że początkowo byłem sceptyczny wobec
takiego rozwiązania, ale po podłączeniu przekonałem się do argumentów firmy. Jakość dźwięku jest
bardzo dobra, tym bardziej że w zestawie znajduje
się cyfrowy wzmacniacz o mocy 20 W RMS. Tyle
wystarczy, by uzyskać naturalne i wyraźne brzmienie. Niemniej jakość dźwięku to dopiero połowa sukcesu. Każdy zestaw jest tylko tak dobry, jak słyszy
nas rozmówca. W tej mierze MKi wzbudza zaufanie,
dzięki zastosowaniu oryginalnego stereofonicznego
mikrofonu.
Ponadto w standardzie są systemy poprawiające
jakość rozmów: redukcja szumów i usuwanie echa.
Łatwo ocenić ich działanie już podczas pierwszej rozmowy. Dopóki żaden z naszych rozmówców nie
poprosi o powtórzenie części rozmowy, możemy być
pewni, że wszystko działa jak należy. W końcu tak
powinno być.
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Każdy kolejny nowy telefon, smartfon, iPod, IPhone
będzie współpracował z zestawem dzięki bezpłatnej aktualizacji za pomocą złącza USB.

Wygoda to atut Parrota. Poprzez bezprzewodowy pilot
łatwo korzystać z funkcji systemu.

A po co karta SD w zestawie głośnomówiącym?
Do słuchania muzyki! Z karty można odtwarzać
ulubione nagrania mp3 i WMA.

Wybieranie głosowe – bez nagrywania próbek!
Odbieranie i odrzucanie głosem przychodzącej rozmowy.

