
 
 

 
 

PORÓWNANIE dwóch zestawów głośnomówiących w tej samej cenie: 
 

Zazwyczaj wybieramy CK3100 sądząc, że to lepszy wybór kierując się wyświetlaczem i jest to w 
tym przypadku błąd, MKi9000 jest lepszym zestawem, ponieważ: 
 

 Zacznijmy od nieszczęsnego wyświetlacza, wydawać by się mogło, że z tego powodu CK3100 
jest lepszy i w 99% chodzi o to, że kierowca widzi, kto do niego dzwoni tylko, że w wersji 
MKi9000 zostało to dużo lepiej rozwiązane i zamiast odwracać uwagę od drogi i zerkać na 
wyświetlacz wystarczy posłuchać i dowiadujemy się, kto do nas dzwoni! Zestaw informuje 
głosowo podając imię i nazwisko osoby, która do nas dzwoni! Przewaga dla MKi9000 

 

 Wybieranie numeru podczas jazdy w MKi9000 jest proste, wystarczy nacisnąć jeden przycisk i 
wypowiedzieć nazwę kontaktu, przy CK3100 stosując zasady bezpieczeństwa wypadałoby 
zatrzymać samochód i wybrać numer z wyświetlacza lub z telefonu. Przewaga dla MKi9000 

 

 Wybieranie i odbieranie głosowe rozmów przychodzących i wychodzących w MKi9000 odbywa 
się automatycznie bez konfiguracji. Teoretycznie w CK3100 można te elementy skonfigurować, 
ale jest ograniczona ilość kontaktów, które można skonfigurować i może jeden na 1000 
użytkowników to zrobi. Przewaga dla MKi9000 

 

 Łatwiejszy i prostszy montaż – nie trzeba szukać miejsca na wyświetlacz, uzgadniać gdzie ma 
być umieszczony, wyświetlacz nie ‘psuje’ wyglądu deski rozdzielczej. Przewaga dla MKi9000 

 

 Aktualizacja /specjalnie istotne dla flot/ każdy posiadacz MKi9000 może samodzielnie 
uaktualnić oprogramowanie, czyli zmiana aparatu telefonicznego nie powoduje dodatkowego 
kosztu. W przypadku CK3100 należy udać się do serwisu w celu aktualizacji i zapłacić za tą 
usługę. Przewaga dla MKi9000  

 

 Zestawy serii MKi posiadają podwójny mikrofon. Dzięki temu rozwiązaniu, jakość dźwięku jest 
nieosiągalna dla zwykłych zestawów każdej marki posiadających pojedynczy mikrofon. 
Przewaga dla MKi9000 

 
 

 

 
 

 
 

 Nowoczesna konstrukcja urządzenia:  
 

 MKi9000 synchronizuje 2000 a CK3100 synchronizuje 500 kontaktów. 
 MKi9000 obsługuje dwa telefony jednocześnie! 
 MKi9000 bez problemu doładuje telefon przez złącze USB 

Przewaga dla MKi9000! 
 

 Dodatkowym jeszcze argumentem dla zestawu MKi9000 jest możliwość odtwarzania muzyki, 
co jest istotne szczególnie dla klienta prywatnego i doskonałym gratisowym dodatkiem dla 
użytkownika flotowego. 
 


