
 

 

Philips CarStudio
Audiosysteem voor in de 
auto

Draadloze AppsControl
Bluetooth
voor iPhone en iPod

CE162
Geniet van livemuziek in uw auto

Draadloze bediening via uw smartphone
Het Philips CE162-audiosysteem introduceert een nieuw tijdperk van entertainment voor in 
de auto. De geavanceerde draadloze AppsControl-technologie maakt van uw smartphone 
een bedieningspaneel. Schakel uw navigatie- of cloudmuziekapp in en geniet van uw rit.

Eenvoudig in het gebruik en makkelijk toegang tot content
• Draadloze AppsControl voor bediening van de audio in de auto via smartphone
• Gratis Apple-/Android-app met aangepaste functies voor chauffeurs
• Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor telefoongesprekken en het streamen van muziek
• USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen

Een superieure geluidservaring in de auto
• MAX Sound en Dynamic Bass Boost
• Ingebouwde MOSFET-versterkers voor een uitstekende geluidskwaliteit
• NAVI Voice Mix zodat u navigatie-aanwijzingen boven de muziek uit hoort
• 3-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen

Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto
• Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal
• Variabel kleurenscherm dat bij uw dashboard past



 Afneembaar voorpaneel

Afneembaar voorpaneel voor bescherming 
tegen diefstal

Afspelen en snel opladen via USB

De nieuwe universele USB-oplader van Philips 
levert 1 ampère aan een smart device. Dit is 
voldoende om de accu op te laden en gereed 
te maken voor intensief gebruik. Het 
softwareprotocol is bovendien universeel 
compatibel met vrijwel alle verkrijgbare 
smartphones en het opladen begint zodra de 
USB-verbinding tot stand is gebracht.

Ingebouwde Bluetooth®-ontvanger
Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor 
telefoongesprekken en het streamen van 
muziek

Ingebouwde MOSFET-versterkers
Ingebouwde MOSFET-versterkers voor een 
uitstekende geluidskwaliteit

Gratis Apple-/Android-app

Een speciale app van Philips ondersteunt de 
hoofdunit met draadloze AppsControl-
technologie. Naast de standaard mediaspeler 
en tunerbediening heeft hij ook functies voor 
bestuurders zoals een snelheidsmeter met 
alarm als de auto boven een bepaalde snelheid 
rijdt en een locatiegeheugen waarmee u met 
één knop geografische punten kunt markeren 
om ze de volgende keer weer terug te kunnen 
vinden.

MAX Sound en Dynamic Bass Boost
MAX Sound en Dynamic Bass Boost

Navi Voice Mix

Navi Voice Mix mixt de navigatiestem van uw 
smartphone met het geluid van radio/SD/USB/
AUX.

Variabele kleuren

Kies uit 32.000 kleuren voor de 
achtergrondverlichting van het display zodat de 
hoofdunit past bij de kleur van het dashboard.

Draadloze AppsControl-functie

Houd de controle over de auto met de 
draadloze AppsControl en gebruik de 
smartphone voor het dashboard. Met directe 
controle over het audiosysteem in de auto 
vanaf uw smartphone kunt u genieten van een 
gebruiksvriendelijke interface op een groter 
scherm. Gelijktijdige tweerichtings-bediening 
en overbrengen van muziek door middel van 
Bluetooth™. Met deze unieke app van Philips 
kunt u snelkoppelingen naar apps van derden 
voor muziek in de cloud en navigatiesoftware 
toevoegen.
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Kenmerken
Audiosysteem voor in de auto
Draadloze AppsControl Bluetooth, voor iPhone en iPod
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Display
• Type: Contrastrijk LCD (variabele 32K-

kleurenverlichting)
• Verlichte toetsen: Wit

Media afspelen
• Muziek van uw iPod/iPhone
• USB Flash Drive
• SD/SDHC-kaart
• MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-

spelers
• Bluetooth-streaming van muziek

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele 

bitsnelheid
• USB / SDHC modi: Snel achteruitspoelen/

vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, 
Herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: AM, FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en 

opslaan
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Zendernaam, Nieuws en verkeersinformatie, 

Automatische frequentiezoeker

Geluid
• Equalizer: 3-bands
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, 

Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass 

Boost

• Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 

ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
• Voorversterkeruitgang subwoofer: met 

niveauregeling
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree
• Bluetooth-versie: 2.0 + EDR

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Nano, 

iPod touch

Veiligheid/antidiefstal
• Voorpaneel: Afneembaar

Accessoires
• Afstandsbediening: Niet meegeleverd
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, 

Duits, Italiaans
• Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, 

Italiaans

Vermogen
• Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
• Snel opladen via USB: 5 V, 1 A (max.)

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

188 x 58 x 140 mm
• Chassis: 1 DIN
•
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