Philips CarStudio
Autós audio rendszer

iPod és iPhone készülékhez
USB/SDHC
Bluetooth

CE152

Élvezze autójában is az élő zenét
A hangzás bűvöletében
Számos forrásból hallgathat zenét autójában a Philips CE152 készülékkel. Nem csak
zenéjét, de fontos hívásait is jól hallhatja a beépített Bluetooth® vevőkészülék
segítségével. A lopások megelőzése érdekében a levehető előlap nyújt biztonságot.
Élvezze a tökéletes hangzást!
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Music Zone az állítható hallgatási területekhez
• A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
• 2 sávos parametrikus hangszínszabályozó, 8 előbeállítással
• Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz
• Beépített 50 W x 4 erősítő a tökéletes hangminőség érdekében
Egyszerű használat
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• Böngészés mappa vagy zeneszám alapján az azonnali kereséshez és gyors hozzáféréshez
• Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához
• USB Direct és SDHC kártyanyílás MP3/WMA formátumú lejátszáshoz
• Hangkimeneti tartozék az erősítő felé
Formavilág, mely beleolvad autója terébe
• Magas kontrasztú LCD a tökéletes megjelenítéshez
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Fénypontok
Music Zone

Böngészés mappa vagy zeneszám
alapján

maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy
torzítás lépne fel. A végeredmény a
hangspektrum és a hangerő érezhető
felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot,
és jelentősen feljavít bármilyen zenét.
USB Direct csatlakozó és SDHC
kártyanyílás

A Philips innovatív Music Zone technológiája
lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az
előadó szándékai szerinti, élethűbb
térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok
könnyen átválthatják a zenehallgatási
területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd
vissza a legjobb autós hanghatás elérése
érdekében. A speciális területszabályzó gomb
három előre megadott beállítással – bal, jobb
és első (valamint összes) – rendelkezik, így
dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási
igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon
akár egyedül, akár utasokkal.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy sokkal
gyorsabban megtaláljon egy zeneszámot vagy
albumot azáltal, hogy az USB/SDHC
eszközökön általában megtalálható
zeneszámok és mappák között böngészhet. A
speciális mappa/zeneszám gombbal három
egyszerű lépésben lehet elvégezni a keresést: a
mappa/zeneszám gomb megnyomásával, a
hangerőgomb elforgatásával, majd a
kiválasztáshoz történő megnyomásával. Ezzel
az egyszerű módszerrel gyorsan és egyszerűen
megkeresheti a zenéit, miközben a vezetésre
koncentrálhat.

DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A fájlátvitel teljes körű támogatásának
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a
megnövelt mennyiségű digitális zene által
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített
USB Direct és SDHC-kártya nyílásokon
keresztül.
Beépített Bluetooth vevő

MAX Sound

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció
aktiválással a mély basszus frekvenciákat
elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes
hangreprodukciót, különösen, ha a
hangsugárzó hangereje alacsony szintre van
állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

A MAX Sound technológia kiemeli a
mélyhangokat, maximálisra növeli a
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási
élményt biztosítja a gomb egy érintésére.
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerőbeállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és

MusicZone

A Bluetooth kihangosító funkció lehetővé
teszi, hogy vezetés közben biztonságosan
használja mobiltelefonját, és ne maradjon le
egyetlen fontos hívásról sem. A beépített
Bluetooth® vevővel kényelmesen
továbbíthatja a telefonján lévő zenéket az autó
szórakoztatórendszerébe.
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Műszaki adatok
Kijelző

• Típus: Magas kontrasztú fekete-fehér LCD
• Gombmegvilágítás: Piros

• Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 22 W x 4 csatorna (4
ohm, 10% T.H.D.)

Adathordozók lejátszása

Csatlakoztathatóság

•
•
•
•
•

Zene iPod/iPhone-ról
USB flash meghajtó
SD/SDHC kártya
MP3 Link: a hordozható MP3 zenelejátszáshoz
Bluetooth streaming

Audiolejátszás

• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kbps és változó
bitsebesség
• Direct USB / SD módok: Lejátszás/Szünet, Gyors
előre/Gyors vissza, Előző/Következő, Ismétlés,
Véletlenszerű lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás

•
•
•
•

Mikrofon: Beépített mikrofon
Előerősítő kimenet: 1 pár hátsó RCA(B/J)
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Kihangosítható
Bluetooth verzió: 2.0+EDR

iPhone kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, nano iPod, iPod
touch

Biztonság/lopásvédelem
• Előlap: Leszerelhető

Tartozékok

• Hangolási sávok: AM, FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus keresés és
tárolás
• Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
• RDS: Állomásnév, Programtípus, Hírek és
közlekedés, Automatikus frekvencia

• Távvezérlő: Nem tartozék
• Felhasználói kézikönyv: angol, holland, francia,
német, olasz
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia,
holland, német, olasz

Hang

• Tápegység: 12 V egyenáram (DC)

• Hangszínszabályzó: 2 sávos
• Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, Jazz,
Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó
által megadott
• Hangzásjavítás: MAX Sound, Dinamikus
basszuskiemelés, Music zone

Tápellátás
Méretek

• Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
188 x 58 x 140 mm
• Burkolat: 1 Din
•
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