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Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο
Πάθος με τον ήχο
Ακούστε μουσική από διάφορες πηγές ήχου στο αυτοκίνητο, με το Philips CE235BT. Με τον
ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®, μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική στο κινητό σας και να
μην χάνετε τις σημαντικές κλήσεις. Διαθέτει επίσης αντικλεπτική αποσπώμενη πρόσοψη, για
πρόσθετη ασφάλεια.
Απολαύστε εξαίρετο ήχο
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους
• Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής
• 4 ενσωματωμένοι ενισχυτές 50W, για εξαιρετική ποιότητα ήχου
• Υποστηρίζει μορφές μη απωλεστικού ήχου για καθαρό και αυθεντικό ήχο
Εύκολη χρήση
• Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση
• Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής
• Υποδοχή USB για αναπαραγωγή μουσικής και γρήγορη φόρτιση
• Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή
Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας
• Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης, για τέλεια θέαση
• Αποσπώμενη πρόσοψη, για αντικλεπτική προστασία
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Χαρακτηριστικά
Music Zone

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι

αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο
το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση
ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη
σε οποιαδήποτε μουσική.
Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music
Zone της Philips, ο οδηγός και οι
συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη
μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο,
ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι
χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες
ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες
και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν
την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο.
Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει
τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και
"Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του
ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε
πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ,
καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε
τραγούδια και φακέλους, που είναι και το
σύνηθες περιεχόμενο των συσκευών USB/
SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί
φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε
αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις:
πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών,
περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και
πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν
την απλή διαδικασία, μπορείτε να
περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη
μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η
προσοχή σας από το τιμόνι.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB

Η hands-free λειτουργία μέσω Bluetooth σάς
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας
με ασφάλεια ενώ οδηγείτε, για να μην χάνετε
καμία σημαντική κλήση. Με τον
ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®, μπορείτε
επίσης να μεταδίδετε άνετα τα μουσικά σας
αρχεία από το τηλέφωνο στο σύστημα
ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.
Αναπαραγωγή μέσω USB και Γρήγορη
φόρτιση

Ήχος MAX

Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση
μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες
μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για
σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν
η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή
στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε
φορά.

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση
ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων,
μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και
δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία
ακρόασης με το απλό πάτημα ενός
κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό
κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες
ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει
άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση
στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον

Η νέα διασύνδεση φόρτισης USB γενικής
χρήσης της Philips παρέχει 1 Amp ρεύματος
σε μια έξυπνη συσκευή, αρκετή για να
φορτίσει την μπαταρία της και να την
τροφοδοτήσει για εντατική χρήση. Το
πρωτόκολλο λογισμικού είναι επίσης
σχεδιασμένο ώστε να είναι συμβατό με όλα
σχεδόν τα smartphone που κυκλοφορούν
στην αγορά και να ξεκινά αμέσως τη
διαδικασία φόρτισης όταν συνδεθεί με USB.
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Προδιαγραφές
Οθόνη

• Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής
αντίθεσης
• Φωτισμός πλήκτρων: Μπλε

•
•
•
•

Μέσα αναπαραγωγής

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία

• USB flash drive
• Κάρτα SD/SDHC
• Σύνδεση MP3: για αναπαραγωγή μουσικής από
φορητή συσκευή MP3
• Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Αναπαραγωγή ήχου

• Φορμά συμπίεσης: MP3, FLAC, WAV
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού,
καλλιτέχνης, άλμπουμ
• Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός
ρυθμός bit
• Λειτουργίες USB/SDHC: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση,
Προηγούμενο/Επόμενο, Επανάληψη, Τυχαία
αναπ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

• Ζώνες δέκτη: πμ, Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και
αποθήκευση
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12
(AM)
• RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος,
Ειδήσεις & κίνηση, Αυτόματος συντονισμός
συχνοτήτων

Ήχος

• Ισοσταθμιστ: 2 ζωνών
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ,
Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο
από το χρήστη
• Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost,
Music Zone
• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
• Ισχύς (RMS): 22W x 4 κανάλια (4 ohm, 10%
T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο,
Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου

Έξοδος προενίσχυσης: 1 ζεύγος RCA (Α/Δ)
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Ηandsfree
Έκδοση Bluetooth: 2.0+EDR
Είσοδος τηλεχειριστηρίου στη συσκευή

• Εμπρόσθιο τμήμα: Αποσπώμενη

Αξεσουάρ

• Τηλεχειριστήριο: Δεν συμπεριλαμβάνεται
• Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά,
Ολλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Πορτογαλικά

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC
• Γρήγορη φόρτιση USB: 5V 1AMP (ΜΕΓ.)

Διαστάσεις

• Πλαίσιο: 1 Din
• Διαστάσεις προϊόντος (με πίνακα): 188 x 58 x
122 χιλ. (Π x Υ x Β)
• Βάρος προϊόντος (με πίνακα): 0,653 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (χωρίς πίνακα): 188 x 58
x 107 χιλ. (Π x Υ x Β)
• Βάρος προϊόντος (χωρίς πίνακα): 0,538 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
21,4 x 16,7 x 9,7 εκ.
Μικτό βάρος: 1,02 κ.
Καθαρό βάρος: 0,88 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0,14 κ.
EAN: 69 51613 99334 7

Εξωτερική συσκευασία

• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
60,3 x 18,3 x 23,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 6,55 κ.
• Καθαρό βάρος: 5,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,27 κ.
• GTIN: 1 69 51613 99334 4
•
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