
 

 

Philips CarStudio
Автомобилна аудио 
система

USB/SDHC
Bluetooth
Качество на звука без загуби

CE235BT
Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила
Завладяващ звук
Наслаждавайте се на музика от няколко източника в автомобила си с Philips CE235BT. Имате 

достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускате важните разговори 

благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящи се предни панели за защита от 

кражба и повече сигурност.

Наслаждавайте се на превъзходен звук
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Music Zone за регулируеми "идеални места"
• Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
• Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката
• Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука
• Поддържани звукови формати с качество на звука без загуби за ясен и автентичен звук

Лесна употреба
• Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
• Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
• USB слот за възпроизвеждане на музика и бързо зареждане
• Аудио изход за включване на усилвател

Дизайн, който подхожда на вашия автомобил
• Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
• Свалящ се преден панел за защита от кражба



 Music Zone

Иновационната технология Music Zone на 
Philips позволява на шофьора и пътниците 
да се наслаждават на музиката с по-жив и 
обемен звук, точно както е искал 
изпълнителят. Лесно можете да 
превключвате зоните на слушане от 
предните към задните седалки и обратно, за 
да откриете идеалния център на звука в 
автомобила. Специалният бутон за 
управление на зоните ви дава три готови 
настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), 
с които лесно можете да откриете 
идеалното удоволствие от слушането, 
когато сте сами или с други хора в 
автомобила.

DBB – динамично усилване на басите

Активирайте динамичното усилване на 
басите (DBB) и най-ниските честоти се 
повдигат електронно, за да се постигне 
адекватно възпроизвеждане на звука, 
особено когато силата на звука на 
високоговорителя е настроена на ниско 
ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.

Търсене по папка или песен

Тази функция ви позволява много по-бързо 
да намерите песен или албум, като 
преглеждате песни и папки, които са 
обичайното съдържание на USB 
устройствата и SDHC картите. Със 
специалния бутон за папка/песен търсенето 
става само на три лесни стъпки: натискате 
"папка/песен", завъртате бутона за сила на 
звука и натискате, за да направите избор. 
Този лесен процес позволява бързо и лесно 
да търсите във вашата музика, за да можете 
да се съсредоточите върху шофирането.

MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено 
усилване на басите и високите честоти, 
подобрява максимално звученето и създава 
мигновено най-впечатляващото 
преживяване при слушане – само с 
натискането на един бутон. Сложната 
електроника на MAX Sound калибрира 
съществуващите настройки на звука и 
силата и усилва мигновено басите, високите 
честоти и силата над оригиналното 
максимално ниво без изкривяване. 
Крайният резултат е забележимо 
повишаване както на силата, така и на 

звуковия спектър, и мощно аудио усилване, 
което разширява въздействието на всеки 
тип музика.

Вграден Bluetooth приемник

С Bluetooth функцията за "свободни ръце" 
можете да използвате безопасно мобилния 
си телефон, докато шофирате, за да не 
пропускате важните разговори. Вграденият 
Bluetooth® приемник позволява и удобен 
стрийминг на музикалните файлове от 
телефона към автомобилната система за 
забавления.

USB възпроизвеждане и бързо 
зареждане

Новият универсален интерфейс за 
зареждане чрез USB от Philips подава 1 
ампер ток към смарт устройство, 
достатъчен за зареждане на батерията му и 
захранване за интензивна употреба. 
Софтуерният протокол също така е 
проектиран да е универсално съвместим с 
практически всички смартфони, предлагани 
на пазара, и започва процеса на зареждане 
незабавно при свързване чрез USB.
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Дисплей
• Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD
• Осветление на бутоните: Синьо

Носители за възпроизвеждане
• USB флаш устройство
• SD/SDHC карта
• MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима 
музика в MP3 формат

• Поточно възпроизвеждане на музика през 
Bluetooth

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, FLAC, WAV
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и 
променлива побитова скорост

• USB / SDHC режими: Бързо назад/бързо напред, 
Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща 
песен, Повторение, Разбъркване

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: AM, FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично търсене и 
запаметяване

• Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM), с 
резервна памет за прекъсване на захранването

• RDS: Име на станцията, Тип на програмата, 
Новини и трафик, Автоматична честота

Звук
• Еквилайзер: Двулентов
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 
Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от 
потребителя

• Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично 

усилване на басите, Music zone
• Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
• Изходна мощност (RMS): 22 W x 4 канала (4 
ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон, Външен вход за 
микрофон

• Предварително усилване на изходния сигнал: 1 
двойка RCA(L/R)

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Свободни 
ръце

• Версия на Bluetooth: 2.0+EDR
• Вход за дистанционно управление

Защита/Защита против кражба
• Преден панел: Подвижен

Аксесоари
• Дистанционно управление: Не е включено в 
комплекта

• Ръководство за потребителя: Английски, 
Холандски, Френски, Немски, Италиански

• Ръководство за бърз старт: английски, френски, 
холандски, немски, италиански, испански, 
португалски

Захранване
• Електрозахранване: 12 V постоянен ток
• USB бързо зареждане: 5 V 1 A (МАКС.)

Размери
• Корпус: 1 Din
• Размери на продукта (с панел): 188 x 58 x 120 мм 

(Ш x В x Д)
• Размери на продукта (без панел): 188 x 58 x 95 
мм (Ш x В x Д)

•
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