
 

 

Philips CarStudio
Ljudsystem för bilen

För iPod och iPhone
USB/SDHC

CE138
Upplev livemusik i bilen

Besatt av ljud
Med Philips CE138 kan du smidigt njuta av musik från olika källor från iPod/iPhone, USB 
och SDHC i bilen. Systemet har en stöldskyddad, löstagbar frontpanel som säkerhet och 
stötdämpande skydd för jämn gång när du är i farten.

Överlägset ljud
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Music Zone för justerbara lyssningsplatser
• DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
• Parametrisk equalizer med två band och 8 förinställningar
• Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande
• 4 inbyggda förstärkare på 50 W för utomordentlig ljudkvalitet

Lättanvänd
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Bläddra efter mapp eller låt och hitta direkt det du letar efter
• USB Direct- och SDHC-kortplatser för MP3-/WMA-uppspelning
• Ljudutgång för extra förstärkare

Design som matchar din bil
• LCD-skärm med hög kontrast för en perfekt bild
• Löstagbar frontpanel för stöldsäkerhet



 Music Zone

Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan 
förare och passagerare njuta av sin musik med 
mer levande känsla, precis som artisten hade 
tänkt det. Användare kan lätt växla 
lyssningsplats från föraren till passagerarna och 
tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En 
speciell platskontrollknapp erbjuder tre 
fördefinierade inställningar - Left, Right och 
Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt 
kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller 
tillsammans med passagerarna.

DBB (Dynamic Bass Boost)

När du aktiverar DBB (dynamisk 
basförstärkning) förstärks de låga 
basfrekvenserna elektroniskt så att 
ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när 

högtalarvolymen är inställd på låg nivå. 
Basljudet är alltid lika imponerande.

Bläddra efter mapp eller låt

Med den här funktionen kan du hitta spår eller 
album mycket snabbare eftersom du kan söka 
efter antingen låtar eller mappar, som är det 
vanliga innehållet på USB-/SDHC-enheter. Med 
den dedikerade mapp/låt-knappen kan du söka 
i tre enkla steg – tryck på mapp/låt, vrid på 
volymknappen och tryck för att välja. På det 
här sättet kan du snabbt söka bland din musik 
så att du kan koncentrera dig på vägen.

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant 
basen och diskanten, maximerar ljudprestanda 

och skapar en mycket imponerande 
ljudupplevelse med endast en knapptryckning. 
Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar 
befintliga ljud- och volyminställningar vilket 
omedelbart förstärker bas, diskant och volym 
till maximala originalnivåer utan distorsion. 
Slutresultatet är en märkbar förstärkning av 
både ljudspektra och volym och en mäktig 
ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken 
musik som helst.

USB Direct- och SDHC-kortplatser

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet 
kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer 
digital musik via de inbyggda USB Direct- och 
SDHC-kortplatserna.
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Teckenfönster
• Typ: Svartvit LCD-skärm med hög kontrast
• Knappbelysning: Röd

Uppspelningsmedia
• Musik från iPod/iPhone
• USB-flashminne
• SD-/SDHC-kort
• MP3 Link: för bärbar MP3-musikuppspelning

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s och variabel 

bithastighet
• USB Direct-/SD-lägen: Spela upp/paus, 

Snabbspolning bakåt/framåt, Föregående/nästa, 
Repetering, Shuffle

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: AM, FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och 

lagring
• Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Stationsnamn, Programtyp, Nyheter & trafik, 

Automatisk frekvens

Ljud
• Equalizer: 2 band
• Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
• Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass 

Boost), Music Zone
• Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
• Uteffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. 

H. D.)

Anslutningar
• Förförstärkaruteffekt: 1 par bakre RCA (L/R)

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Nano, 

iPod Touch

Säkerhet/stöldskydd
• Frontpanel: Löstagbar

Tillbehör
• Fjärrkontroll: Ingår ej
• Bruksanvisning: Svenska, Nederländska, Franska, 

Tyska, Italienska
• Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, 

tyska, italienska

Effekt
• Strömförsörjning: 12 V DC

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
• Chassi: 1 Din
•
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