
Stereotechnologie
in een monoblock
De unieke akoestische
configuratie van de
Zikmu Solo en het
door Parrot ontwikkeld
algoritme voor
geluidsverwerking
staan garant voor
een optimale
stereoweergave.
De Zikmu Solo
reproduceert virtueel
het stereofonische
geluidsbeeld van een
klassieke configuratie
met twee luidsprekers.
Met 3 platte luidspre-
kers van elk 20W en een 
woofer van 40W, levert 
de Zikmu Solo een 
totaal vermogen van 
100W.
De aan de 2 zijpanelen
gekoppelde middelste
luidspreker zorgt
voor een natuurlijke
geluidsweergave,
die perfect over de
luisterruimte wordt
verdeeld.
 

Onbegrensde
aansluitmogelijkheden
Behalve draadloze
verbindingen, biedt de
Zikmu Solo een groot
aantal andere verbin-
dingsmogelijk-  heden: 
de luidspreker is voor-
zien van een dock voor 
iPhone of iPod, zodat u 
muziek kunt beluisteren 
terwijl uw apparaat 
wordt opgeladen. Via 
een gecombineerde
analoge en digitaalop-
tische lijningang kunt u 
de luidspreker aanslui-
ten op ongeacht welke 
bron, zoals een TV, hifi-
kanaal of versterker.
Bovendien kunt u
uw thuisnetwerk via de
geïntegreerde ether-
netpoort veilig en 
stabiel uitbreiden naar 
plaatsen waar u geen 
draadloos bereik heeft.
 
 
 
 
 
 
 

Toepassing:
Parrot Audio Suite
Om de verschillende
geluidsinstellingen
aan te passen en te
navigeren door de
geluidsbronnen die
op de Zikmu Solo zijn
aangesloten, kunt u 
de gratis toepassing 
voor iOS downloa- 
den. Hiermee krijgt u 
niet alleen de 
beschikking over een 
volumeregeling
en equalizer, maar
kunt u tevens de
geluidsinstellingen
van de Zikmu Solo
aanpassen aan de
grootte van het 
vertrek, of navigeren 
tussen de verschil-
lende geluidsbron-
nen die op de luid-
spreker zijn
aangesloten.
 
 
 
 
 

Diepe, rijke en zuivere
bastonen
Door de speciale
constructie van de
Zikmu Solo en de door
Parrot ontwikkelde
geluidsverwerking,
kunnen de lage fre-
quenties optimaal
worden weergegeven.
Dit is mogelijk doordat
het geluid door de
woofer voortdurend
geanalyseerd en
digitaal bijgestuurd
wordt. De Zikmu Solo
corrigeert op die 
manier natuurlijke 
afwijkingen van de 
luidspreker, mini-
maliseert de harmo-
nische vervorming en 
kan geluiden tot 30 Hz 
weergeven.
Het resultaat is een
compacte luidspreker
met verbluffende
prestaties.
 
 
 
 
 
 
 

Draadloze magie
Dankzij de geïntegreer 
Wi-Fi /n en Bluetooth-
technologie, kunt u uw
muziek met de Zikmu
Solo eenvoudig delen:
Door de luidspreker
met uw draadloze
router te verbinden,
krijgt u toegang tot
geluidsbestanden op
PC/Mac/tablets en
netwerkschijven, via 
de protocollen UPnP 
en DLNA.
Om het gebruik van
Bluetooth verder te
vereenvoudigen, is de
Zikmu Solo uitgerust
met NFC-technologie,
waardoor apparaten
met een enkele
beweging kunnen
worden gekoppeld.
Houd uw smartphone*
bij de Zikmu Solo en
het geluid wordt direct
overgedragen.

 
 
 
 

*Werkt alleen met NFC-compatibele smartphones die beschikken over deze functie.

Parrot Zikmu Solo by Starck
Draadloze hifi stereoluidspreker



Dock voor iPhone/
iPod (4)
Muziek beluisteren
terwijl uw toestel wordt
opgeladen.
 
Geïntegreerde
Bluetooth-functie
Versie 3.0, compatibel
met alle apparaten,
profielen: A2DP, AVRCP.
Eenvoudig koppelen
met behulp van 
NFCtechnologie (7).
 
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Snel verbinden via de
WPS van uw router en
de knop voor snelle
synchronisatie (8).
 

Gecombineerde
lijningang (5)
3,5mm analoog stereo
en S/PDIF optisch.
 
Gentegreerde
ethernetpoort (6)
Voor een stabiele en
veilige aansluiting op
het netwerk.
 
Netwerkfuncties
- Compatibel met
UPNP /DLNA
- Delen van bestanden
(Samba)
- Webserver voor
configuratie
 

Frequentierespons
30Hz-20kHz
Het door Parrot
ontwikkelde
algoritme maakt een
geluidsweergave tot
30Hz mogelijk.
 
3 platte luidsprekers
van elk 20W RMS
(1,2)
Echte stereoweergave
uit een monoblock
luidspreker.
 
Woofer van 40W,
6’’ in het midden (3)
Diepe en krachtige
bastonen.
 
 
 
 

Technische
specificaties
Geluidsvermogen:
100W RMS
Digitale versterker
(D-klasse)
Luidsprekers aan de
zijkant 2 x 20W, type
HARP (High Aspect
Ratio Panel): 350Hz –
20KHz
Middelste luidspreker
1x 20W, type BMR
(Balanced Modal
Radiator): 350Hz –
20KHz
Woofer 40 W
neodymium 6’’:
50Hz – 350Hz /
geluidsweergave: 30Hz
– 20kHz
Compatibele
geluidsbestanden:
AAC, MP3, LPCM,
WMA
Updates via Wi-Fi en
ethernet
Voeding: 115W

Afmetingen
Hoogte: 750 mm
Onderste deel:
320 x 290mm
Bovenste deel:
130 x 35 mm
Gewicht: 6,2 kg

Compatibiliteit
met Apple
iPod touch
(4e, 5e en 6e 
generatie)
iPod classic
iPod nano
(2e, 3e, 4e, 5e en 6e
generatie)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS

hnhoud van de 
verpakking
1 luidspreker
1 snelstartgids
1 RF-afstandsbediening 
(inclusief batterij)
1 AC-voedingskabel
1 optische 
toslinkadapter
/ jack 3,5’’
Adapters voor
iPhone 4S, iPhone 4 en 
iPhone 3GS

€ 799,00 incl. BTW
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Parrot Zikmu Solo, 
een bijzonder geluid in een tijdloos design
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