
 

 

Philips CarStudio
Avtomobilski zvočni sistem

USB/SDHC

CE133
V avtu uživajte v živi glasbi

Obsedeni z zvokom
Z avtoradiem Philips CE133 lahko v avtu enostavno poslušate glasbo iz več virov, kot so 
pomnilniki USB, kartice SDHC in prenosni predvajalniki MP3. Sistem ima snemljivo sprednjo 
ploščo z zaščito proti kraji in zaščito proti udarcem za tekoče predvajanje med vožnjo.

Uživajte v vrhunskem zvoku
• Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
• Music Zone za izbiro idealnega območja poslušanja
• Dynamic Bass Boost elektronsko izboljša nizke tone
• 2-pasovni parametrični izenačevalnik z 8 prednastavitvami
• Učinkovita zaščita proti udarcem za tekoče predvajanje glasbe
• 4 vgrajeni ojačevalniki moči 50 W za odlično kakovost zvoka

Enostavna uporaba
• Brskajte po mapi ali skladbi za enostavno izbiro ali hiter dostop
• Reža USB za predvajanje glasbe in hitro polnjenje
• Zvočni izhod za dodaten ojačevalnik

Zasnova, ki dopolni opremo avta
• Visokokontrastni LCD-zaslon za popoln prikaz
• Snemljiva sprednja plošča za zaščito proti kraji



 Music Zone

S Philipsovo inovativno tehnologijo Music Zone 
lahko voznik in sopotniki uživajo v glasbi z 
živahnejšim prostorskim učinkom, kot so si zamislili 
izvajalci. Območja poslušanja glasbe lahko enostavno 
prestavljate z voznika na sopotnike in obratno, da v 
avtu dosežete najbolje osredotočen zvok. Namenski 
gumb za izbiro območja poslušanja omogoča tri 
nastavitve – Levo, Desno in Spredaj (ter Vse) –, zato 
lahko enostavno izberete najboljšo in dinamično 
nastavitev zase ali za sopotnike.

DBB Dynamic Bass Boost

Aktivirajte Dynamic Bass Boost (DBB) in najnižje 
frekvence nizkih tonov se bodo elektronsko 
izboljšale za dosego enakomerne reprodukcije 
zvoka, še posebej, ko je glasnost zvočnika nastavljena 
na nizko stopnjo. Vedno boste slišali izreden bas.

Brskajte po mapi ali skladbi

Ta funkcija vam omogoča precej hitrejše iskanje 
skladbe ali albuma z brskanjem po skladbah in mapah, 

ki so običajna vsebina naprav USB/SDHC. Z 
namenskim gumbom za mapo/skladbo iskanje 
opravite v treh enostavnih korakih – pritisnite mapo/
skladbo, obrnite gumb za glasnost in pritisnite za 
izbiro. Tako lahko enostavno in hitro iščete glasbo 
ter se povsem osredotočite na vožnjo.

Maksimalen zvok

Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo 
okrepitev nizkih in visokih tonov, do skrajnosti 
poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže 
najpristnejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom 
gumba. Napredno elektronsko vezje umeri 
obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku 
brez popačenja okrepi nizke in visoke tone ter 
glasnost nad njihove izvirne najvišje vrednosti. 
Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra 
in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Predvajanje in hitro polnjenje prek USB-
ja

Philipsov novi univerzalni polnilni vmesnik USB 
pametne naprave napaja s tokom 1 A, kar zadostuje 
za polnjenje baterije in intenzivno uporabo. 
Programski protokol je zasnovan tako, da je 
univerzalno združljiv s praktično vsemi pametnimi 
telefoni na tržišču in s polnjenjem začne takoj, ko je 
vzpostavljena povezava USB.
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Specifikacije
Zaslon
• Tip: Visokokontrastni črno-beli LCD-zaslon
• Osvetlitev tipk: Rdeča

Predvajanje medijev
• pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
• Kartica SD/SDHC
• MP3 Link: za prenosno predvajanje skladb MP3

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Format stiskanja: MP3
• Podpora oznak ID3: Naslov skladbe, izvajalec, 

album
• Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s in spremenljiva 

bitna hitrost
• Neposredna povezava USB/načini SD: Predvajanje/

premor, Hitro nazaj/naprej, Prejšnja/naslednja, 
Ponovitev, Naključno

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna območja sprejemnika: AM, Stereo FM
• Samodejna digitalna naravnava
• Izboljšave kanalnika: Samodejno iskanje in 

shranjevanje
• Št. prednastavljenih postaj: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Ime postaje, Vrsta programa, Novice in 

promet, Samodejna frekvenca

Zvok
• Izenačevalnik: 2-pasovni
• Nastavitve izenačevalnika: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Nevtralno, Optimalno, Techno, Uporabniško
• Izboljšava zvoka: Maksimalen zvok, Dynamic Bass 

Boost, Music Zone
• Izhodna moč (največ): 50 W x 4 kanali
• Izhodna moč (RMS): 22 W x 4 kanali (4 ohmi, 10 % 

THD)

Povezljivost
• Izhod za predojačevalnik: 1 par Rear RCA (L/D)

Zaščita/proti kraji
• Sprednja plošča: Snemljivo

Dodatna oprema
• Daljinski upravljalnik: Ni priloženo
• Uporabniški priročnik: Slovenščina, Poliranje
• vodnik za hiter začetek: Angleščina, poljščina

Napajanje
• Napajanje: 12 V DC
• Hitro polnjenje prek USB-ja: 5 V 1 ojačevalnik 

(največ)

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 188 x 58 x 140 mm
• Ohišje: 1 DIN
•

MusicZone
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