TECHNOLOGIE

MINIKIT SLIM
– zestaw głośnomówiący PARROT
Bluetooth w samochodzie

Przenośny zestaw Bluetooth to nie żaden gadżet.
Jak żaden inny sprzęt jest
wyjątkowo praktycznym
rozwiązaniem problemu
bezpiecznych rozmów
przez telefon w samochodzie.
Wydawać by się mogło, że jeśli
ktoś zaczął korzystać z profesjonalnego zestawu głośnomówiącego
instalowanego na stałe nie będzie
chciał już wrócić do przenośnych
rozwiązań. Jest jednak interesująca alternatywa: rozwiązanie
adresowane przede wszystkim
do tych kierowców, którzy
często zmieniają samochody.
W każdym z aut trudno przecież „na chwilę” instalować
profesjonalny zestaw. Jedyne
rozsądne rozwiązanie: przenośny sprzęt
Bluetooth. Ale nie dowolny.
Najlepiej taki jak MINIKIT SLIM. I nie
ma w tym krzty przesady, gdyż podręczny zestaw Parrota nie potrzebuje
żadnego marketingowego wsparcia.
Produkt broni się sam.
MINIKIT SLIM łatwo rozpoznać wśród
konkurencyjnych zestawów. Pierwsze co
rzuca się w oczy to płaska kompaktowa
obudowa w której kryje się wyjątkowej
konstrukcji głośnik zaprojektowany we
współpracy z renomowaną brytyjską
firmą NXT. Nie posiada on tradycyjnej
membrany spotykanej w standardowych konstrukcjach – jej funkcję
spełnia przedni panel obudowy.
Mimo, że głośnik jest bardzo płaski
trudno nie docenić jakości dźwięku. Jest
nadzwyczaj dobra, nawet w porównaniu
z głośnikami samochodowymi podłączonymi do zestawu głośnomówiącego.
Parrot dumnie twierdzi, że jakość dźwięku
nie pozostawia nic do życzenia, gdyż zastosował zaawansowane systemy redukcji
szumów i echa. I doprawdy nie są to czcze
przechwałki.
Zestaw MINIKIT SLIM to sprzęt typu
plug’n’play, czyli jest gotowy do pracy od
razu po wyjęciu z pudełka. Wbudowana
bateria litowo-jonowa starcza na ponad
15 godzin rozmowy i 20 dni w stanie
czuwania, więc po zasilacz samochodowy sięga się dość rzadko.

Sprzęt łatwo mocuje się do osłony
przeciwsłonecznej w samochodzie. To
dobre miejsce montażu, gdyż zestaw jest
pod ręką, co znacznie ułatwia obsługę.
Co istotne, sama obsługa nie jest skomplikowana nie tylko ze względu na przejrzyste rozplanowanie przycisków i przypisanych do nich funkcji. Z zestawu
korzysta się wygodniej
także dlatego, że komunikuje się głosowo z użytkownikiem. Co ważne, zestaw komunikuje się z kierowcą po polsku! Znajomość języków nie jest zatem
wymagana jak w przypadku
konkurencyjnych rozwiązań.
Wystarczy włączyć zestaw i sparować z telefonem (zestaw można
zsynchronizować aż z 5 komórkami), by MINIKIT SLIM automatycznie pobrał wszystkie kontakty
z telefonu. Trwa to dosłownie chwilę.
I co niemniej istotne odbywa się za
każdym razem, gdy zestaw łączy się
z telefonem. Dzięki temu system na
bieżąco synchronizuje dane i odświeża o
nowe kontakty zapisane w telefonie
choćby w ciągu dnia. Pobranie kontaktów nie jest bez przyczyny, sprzęt tak
zaprojektowano by można było głosowo
wskazywać rozmówcę. Dzięki temu nie
trzeba sięgać do telefonu by znaleźć
właściwy kontakt.

Wystarczy tylko nacisnąć przycisk
zestawu Bluetooth i wypowiedzieć treść
wpisu w książce adresowej. Chcemy
zadzwonić do babci? Jeśli tak wpisaliśmy
jej numer do telefonu wystarczy nacisnąć
przycisk i powiedzieć „babcia” by system
automatycznie nawiązał połączenie. Co
jednak w przypadku gdy nasza babcia
ma dwa telefony: domowy i komórkowy?
Wówczas wystarczy powiedzieć „babcia
komórka”, by zestaw Parrot wybrał właściwy numer. Prościej już się nie da.
Na obudowie są zaledwie dwa przyciski i wielofunkcyjne pokrętło. Przydają
się do różnych zastosowań. Prócz
aktywacji funkcji sterowania głosem
można również korzystać z ostatnio

wybieranego numeru, aktywować funkcję DTMF (gdy np. łączymy się z biurem
obsługi operatora naszej sieci komórkowej) oraz odrzucać nadchodzące
połączenia. Konstruktorzy nie zapomnieli
także o zachowaniu prywatności. Gdy
podróżujemy ze współpasażerami wówczas zawsze możemy przekazać rozmowę na telefon. Wystarczy tylko krótko
nacisnąć przycisk z zieloną diodą. Tym
samym, nikt poza nami nie będzie słyszał
rozmówcy.
Parrot MINIKIT SLIM podobnie jak
pozostałe zestawy głośnomówiące
Bluetooth został tak zaprojektowany
by służył przez długi czas i dobrze
współpracował z nowymi telefonami,
które w przyszłości pojawią się na rynku.
Sprzęt można łatwo zaktualizować
pobierając najświeższe oprogramowanie
ze strony producenta. Wystarczy tylko
połączyć zestaw z komputerem za pośrednictwem kabla USB i wgrać najnowszy software. Co ważne,
nie ma problemu z instalacją
oprogramowania niezależnie
od systemu operacyjnego komputera.
Parrot zadbał bowiem o to by można było podłączyć zestaw do komputerów PC jak i Mac. Trudno o lepsze
rozwiązanie.
Tomasz Okurowski
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