
 

 

Philips CarStudio
Automašīnas audiosistēma

USB/SDHC

CE133
Izbaudiet lielisku mūziku automašīnā

Pārņemti ar skaņu
Philips CE133 sniedz iespēju baudīt mūziku no vairākiem avotiem - USB, SDHC un 
automašīnas portatīvajiem MP3 atskaņotājiem. Sistēmā ir iekļauts noņemams priekšējais 
panelis aizsardzībai pret zādzībām un prettriecienu aizsardzība.

Izbaudiet satriecošu skaņu
• MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
• Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums elektroniski uzlabo zemos toņus
• 2 joslu parametru ekvalaizers ar 8 iestatījumiem
• Īpaša prettriecienu aizsardzība lieliskam mūzikas baudījumam
• Iebūvēti 50 W x 4 pastiprinātāji izcilai skaņas kvalitātei

Vienkārša lietošana
• Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas tūlītējai meklēšanai vai ātrai piekļuvei
• USB slots mūzikas atskaņošanai un ātrai uzlādei
• Audio izeja pastiprinātāja pievienošanai

Dizains, kas iederas jūsu automašīnā
• Liela kontrasta LCD displejs: ideāla skatīšanās
• Noņemams priekšējais panelis aizsardzībai pret zādzību



 Music Zone

Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija 
sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt 
mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja 
iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas 
klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un 
atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu 
automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga 
nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un 
Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un 
dinamiski pielāgoties savām klausīšanās 
vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas 
pastiprinājums

Aktivizējiet dinamisko zemās frekvences 
skaņas pastiprinājumu (DBB), un apakšējās 
zemās frekvences tiks elektroniski uzlabotas, 
lai panāktu nemainīgu skaņas atveidi, it īpaši, ja 
iestatīs zems skaļruņu skaļuma līmenis. Jūs 

vienmēr dzirdēsiet iespaidīgas zemās 
frekvences skaņas.

Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas

Šī funkcija sniedz iespēju atrast dziesmu vai 
albumu ievērojami ātrāk, pārlūkojot dziesmas 
un mapes, kas parasti ir USB/SDHC ierīču 
saturs. Izmantojot īpašu mapju/dziesmu pogu, 
lai veiktu meklēšanu jāveic tikai trīs vienkāršas 
darbības - nospiediet mapes/dziesmas pogu, 
pagrieziet skaļuma pogu un nospiediet, lai 
izvēlētos. Šis vienkāršais process ļauj meklēt 
mūziku ātri un vienkārši, un jūs varat 
koncentrēties uz autovadīšanu.

MAX Sound

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju 
basu un diskanta pastiprinājumu, maksimāli 
izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties 
radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi ar vienu 

pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā 
elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un 
skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot 
basu un diskanta skaņu un skaļumu līdz 
maksimālajam līmenim bez jebkādiem 
izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas 
spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums 
un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās 
jebkādu mūziku.

USB Play un ātra uzlāde

Jaunais Philips Universal USB uzlādes interfeiss 
nodrošina 1 ampēru strāvas viedierīces 
akumulatora uzlādei un tās intensīvai lietošanai. 
Programmatūras protokols ir izstrādāts, lai 
būtu universāli saderīgs ar gandrīz visiem tirgū 
pieejamajiem viedtālruņiem, un uzlāde tiek 
sākta uzreiz pēc USDB pievienošanas.
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Displejs
• Tips: Liela kontrasta M/B LCD
• Taustiņu izgaismošana: Sarkans

Atskaņošanas datu nesēji
• USB zibatmiņas disks
• SD/SDHC karte
• MP3 saite: portatīvas MP3 mūzikas atskaņošanai

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3
• ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, 

albums
• MP3 bitu ātrums: 32-320 kbps un dažāds bitu 
ātrums

• USB Direct / SD režīmi: Atskaņot/pauzēt, Ātri attīt/
ātri tīt uz priekšu, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, 
Atskaņot jauktā secībā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: AM, FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska meklēšana un 

saglabāšana
• Iepriekš iestatīto staciju skaits: 18(FM), 12(AM)
• RDS: Stacijas nosaukums, Programmas veids, Ziņas 

un satiksmes informācija, Automātiska frekvence

Skaņa
• Ekvalaizers: 2 joslas

• Ekvalaizera iestatījumi: Classic, Jazz, Popmūzika, 
Roks, Sekls, Optimāls, Tehno, Lietotāja iestatīts

• Skaņas pastiprinājums: MAX Sound, Dinam. 
zem.frekv. skaņas pastipr., Music Zone

• Izejas jauda (MAX): 50 Wx4 kanāli
• Izejas jauda (RMS): 22 Wx4 kanāli (4 omi, 10% 

T.H.D.)

Savienojamība
• Priekšpastiprinātāja izeja: 1 pāris Aizmugurējais 

RCA (L/R)

Drošība/aizsardzība pret zādzību
• Priekšējais panelis: Noņemams

Piederumi
• Tālvadības pults: Nav iekļauts
• Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, Poļu
• Īsa lietošanas pamācība: Latviešu, poļu

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 12 V līdzstrāva
• USB ātrā uzlāde: 5 V 1 AMP (MAX)

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

188 x 58 x 140 mm
• Pamatne: 1 Din
•
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