PARROT UNIKA

Parrot UNIKA
Parrot UNIKA är ett interface som ansluter ditt fordons rattknappar
till handsfreesystemen i Parrot MKi serien och styr ditt Parrot handsfree system utan att behöva släppa händerna från ratten.
Integrerad - Parrot UNIKA lösningen är osynlig i fordonet
Intelligent - kompatibel med alla rattknappstyrningar
Universal - passar de flesta fordon på marknaden*
Enkel - snabb och enkel att installera

Styr ditt Parrot handsfree system
Håll kvar dina händer på ratten!
Ring telefonsamtal utan besvär och
styr din musik när du vill. Oavsett hur
din ratts knappar är konfigurerade
så ger Parrot UNIKA access till alla
funktionerna i ditt handsfree system
genom knappkombinationer. T.ex. ett
kort tryck på "Volume +" knappen låter
dig svara på inkommande samtal.

Ultrasnabb installation
Interfacets universalkabel ansluts
till ditt Parrot handsfree system och
till ditt fordons elsystem. En lysdiod
indikerar att Parrot UNIKA interfacet
har anslutits korrekt.

Utökad kompatibilitet
Parrot UNIKA interface fungerar med
alla CANBUS fordonskommunikations
protokoll och andra system. Parrot
UNIKA kan enkelt uppdateras för att
svara på ändringar på marknaden. För
mer information angående uppdatering
och kompatibla fordon, se «Support»
sektionen på Parrot´s egen webbsida
www.parrot.com

* Besök Parrot´s webbsida www.parrot.com för att se
om ditt fordon är kompatibelt.

Teknisk och kommersiell
specifikation
Parrot UNIKA
Interface system för rattknappstyrning
av Parrot MKi seriens handsfreesystem
Specifikationer
Drivspänning: 12 V
Maximalt tillåten spänning: 16 V
Nominell strömförbrukning: 60 mA
Maximal strömförbrukning: 100 mA
Strömförbrukning i standby: <2 mA

Satsen innehåller
1 Parrot UNIKA styrenhet
1 Universal kabel
1 Bruksanvisning
Dokumentation
Bruksanvisning och installationsguide
finns på: www.parrot.com

Styrenhet
Längd: 67.80 mm
Bredd: 67.80 mm
Höjd: 28 mm
Interface enhet vikt: 45 g
Totalvikt med tillbehör: 140 g
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