Navigation, Appar, Multimedia och Bluetooth® handsfree

Med Parrot ASTEROID Smart öppnas en ny dimension för Infotainment i bilen. Precis som på din
surfplatta eller smartphone, kan du anpassa din Parrot ASTEROID Smart med appar, access till
Internet, navigera till din destination, lyssna på radio eller spela valfri musik.

Välj dina appar

Mobilt Internet

Njut av din musik

Multi-touch skärm

På ASTEROID Market, kan du
ladda ned de appar som bäst
matchar din livsstil på vägen:
Internet radio, musiktjänster,
förarassistans...

ASTEROID Smart ansluter
till Internet under färden på
flera olika sätt. Använd din
kompatibla smartphone, en
3G/4G dongel eller anslut till en
Wi-Fi hotspot i omgivningen.

ASTEROID Smart spelar musik
från dina mobila enheter. Musik
kan också spelas från dina
favorit Internet radiostationer
och musikstreamingtjänster via
din mobila Internet anslutning.

ASTEROID Smart har en
display med multi-touch
teknologi. Bläddra intuitivt
bland apparna precis som du
gör på din smartphone.

Multimedia för alla

Hitta till destinationen

Anslut 2 mobiltelefoner

Dubbel-DIN format

ASTEROID Smart kan visa
videoströmmar från externa
källor, t.ex. backkamera. Den
kan också spela upp video
på externa skärmar, som t.ex.
nackstödsmonterade skärmar.

ASTEROID Smart har en GPS
mottagare. I kombination med
din navigationsapp, hjälper den
dig att hitta bästa vägen till din
destination.

ASTEROID Smart kan
ansluta till två mobiltelefoner
samtidigt; ringa och ta emot
samtal med både jobb och
privata telefonen.

ASTEROID Smart är designad
för fordon med dubbel-DIN
fack i instrumentpanelen.
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Navigation, Appar, Multimedia och Bluetooth® handsfree

Allmänt
•• 6.2’’ multi-touch skärm
••1 löstagbar frontlist
••Bluetooth v3.0 med EDR
••Bluetooth profiler: HSP, HFP,
OPP, PBAP, A2DP (Bluetooth
stereo), AVRCP
••Android 2.3 plattform
••Apple certifiering: Made for
iPod, Made for iPhone, Made
for iPad
••Internet anslutning över:
3G/4G USB Dongel,
Smartphone (USB och
Bluetooth delning), Wi-Fi
••FM radio
••Uppdatering via USB minne
••Rattstyrningskompatibel
(Parrot UNIKA)

Musik
••Röstaktiverad musiksökning
(Artist, Album)
••Kompatibel med iPod/
iPhone/iPad via kabel, USB,
SD kort, Line-in ingång

••Ljudeffekter: Virtual
SuperBass 2 & Sound Stage 2
••Parametrisk equalizer med
7 band, 6 förinställningar,
3 anpassade inställningar
••Kompatibla filformat: MP3,
AAC, WMA, WAV, OGG

Tekniska Specifikationer
••Extern GPS mottagare
SiRFStar IV™
••4 x 55 W MOSFET förstärkare
••2 x lågnivåutgångar
••1 x lågnivåingång
••Brusreducering, full duplex
och ekoundertryckning
••Processor TI - 800 MHz
••Flash minne:
1 GB/8 Gb NAND
••RAM minne:
512 MB/4 Gb DDR

Storlek
••Storlek: 178 x 99,8 x 114 mm

Appar

Video

••Ladda ned appar från
ASTEROID Market:
Navigation, Musiktjänster,
Förarassistans, Intressepunkter…
••Länk: www.parrot.com/
asteroidmarket

••1 ingång för backkamera
••1 RCA ingång
••1 RCA utgång
••Kompatibel med H.264
format

Telefon

••1 x ASTEROID Smart
••1 x ASTEROID GPS
••1 x monteringsram
••1 x USB förlängning
••1 x iPod/iPhone/iPad kabel
••3 x buntband
••1 x ISO kablage
••1 x dubbel extern mikrofon

••Dual Mode (MULTIPOINT):
anslut två telefoner samtidigt
••Avancerad röstigenkänning
••Automatisk telefonbok
synkronisering
••Samtalshantering (Svara,
Ringa, Avvisa)
••Telefonbok: upp till 5,000
kontakter per telefon/50,000
totalt
••Parning: upp till 10 telefoner,
PIN kod: 0000
••Ljud: DSP, full duplex,
avancerad brusreducering,
ekoundertryckning

Satsens innehåll

Kontroller tillgängligheten för dessa Appar för ditt land på www.parrot.com/asteroidmarket. “Made for iPod” och “Made for iPhone” betyder att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats speciellt för att
anslutas till respektive iPod, iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att möta Apple performance standards. Apple är inte ansvarigt för användningen av denna enhet eller dess överensstämmelse
med säkerhets och regelstandarder. iPhone och iPod, är varumärken från Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Android är ett varumärke från Google Inc. Visuella och tekniska specifikationer
kan ändras utan föregående meddelande. Bluetooth namnet och logo ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av dessa varumärken av Parrot S.A. är under licens. All Rights reserved. Parrot
varumärken som Trademarks visas i detta dokument är den enda gällande och exklusiv egendom av Parrot S.A. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare. Parrot SA - RCS PARIS 394 149 496.
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