
 

 

Philips
Audio-/videosysteem voor 
in de auto

17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Klaar voor GPS-navigatie

CE600N
Geniet in de auto van livemuziek en video

Met GPS-navigatie
Rij in stijl met het Philips CE600N-entertainmentsysteem voor in de auto. Voorzien van 
WVGA-display met touchpaneel, ingebouwd navigatiesysteem en Bluetooth® om te 
telefoneren en muziek te streamen. Lange autoritten zijn nu veel leuker.

Geniet van superieur geluid
• DSP voor een kristalhelder geluid
• Music Zone voor aanpasbare sweet spots
• Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
• 7-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen

Gebruiksvriendelijk
• Ingebouwd navigatiesysteem voor snelle begeleiding naar uw bestemming
• Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
• Draadloos zoeken en afspelen voor toegang tot content op uw smartphone
• USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen

Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto
• WVGA LCD-scherm met hoge resolutie
• Perfect passend 2.0 DIN-chassisontwerp
• Geschikt voor achteruitrijdcamera



 Music Zone

Met de innovatieve Music Zone-technologie 
van Philips kunnen de bestuurder en passagiers 
genieten van hun muziek met een sterker 
ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de 
artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen 
gemakkelijk de luisterzones voor muziek 
omschakelen van de bestuurder naar de 
passagiers en terug om de beste geluidsfocus in 
de auto te krijgen. Een speciale 
zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf 
gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en 
Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto 
dynamisch en gemakkelijk op uw eigen 
luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt 
laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, 
worden de lage basfrequenties elektronisch 
verbeterd voor een consistente 
geluidsreproductie, vooral wanneer de 
luidspreker is ingesteld op een laag 
volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant 
basgeluid.

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger

Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw 
mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het 
rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te 
missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-
ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden 
van uw telefoon naar het auto-
entertainmentsysteem streamen.

Scherm met hoge resolutie
Het in de auto ingebouwde AV-systeem 
CarStudio van Philips is voorzien van een 
WVGA (800 x 480 pixels) LCD met hoge 
resolutie. Dit heldere, duidelijke display geeft 
de scherpste weergave van de slimme 
gebruikersinterface en van videoweergave uit 
verschillende multimediabronnen. Het is ook 
ideaal geschikt voor het bekijken van 
diapresentaties van uw favoriete foto's. Verder 
kunt u kiezen uit verschillende achtergronden 
en kleurthema's, om een aangename sfeer in 
uw auto te creëren.

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.

DSP voor een kristalhelder geluid

DSP voor een kristalhelder geluid

Ingebouwd navigatiesysteem
Dit Philips-entertainmentsysteem voor in de 
auto is reeds uitgerust met navigatiehardware 
en een GPS-antenne die zijn ontworpen om 
perfect samen te werken met het multimedia 
subsysteem, voor snellere reactie en 
intelligentie. Het ingebouwde navigatiesysteem 
kan het volume van de muziek/radio 
automatisch dempen of verlagen wanneer 
navigatie-instructies worden gegeven. Plaats de 
navigatiekaart (afzonderlijk verkrijgbaar) en u 
kunt de navigatie-engine activeren zodat u 
moeiteloos naar uw bestemming kunt rijden.

7-bands parametrische equalizer

7-bands parametrische equalizer met 8 vooraf 
gedefinieerde instellingen
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Beeld/scherm
• Schermtype: LCD TFT
• Schermdiameter: 17,3 cm (6,8")
• Beeldformaat: Breedbeeld
• Verlichte toetsen: Rood

Media afspelen
• USB: (achterzijde)
• Muziek van uw iPod/iPhone
• Bluetooth-streaming van muziek
• AV-ingang: CVBS
• Muziek van Android-telefoon

Videoweergave
• Compressie-indelingen: AVI, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, H.263, XviD
• Resolutie: 720*480/576 (30 fps)

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

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 16 k-320 kbps, 

samplingfrequentie 8 k-48 kHz

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, Automatische 

frequentiezoeker

Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: BT 3.0
• Profielen: A2DP, HFP, AVRCP 1.5
• Oproep doorverbinden (in gesprek): Ja. (van/naar 

handset)
• Bereik: 10 m (open ruimte)

Geluid
• Digitale signaalprocessor (DSP): 24-bits 5-kanaals 

DAC
• High-pass-crossover (HPF): 60/80/120 Hz
• Subwoofer-crossover (LPF): 60/80/120 Hz + /- 12 

dB
• Equalizer: 7-bands
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, 

Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Music 

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

ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit
• Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1x
• Video-uitgang - analoog: Composite Video-uitgang
• Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
• Voorversterkeruitgang subwoofer: 1x met 

versterkingscontrole
• Klaar voor navigatie: GPS-antenne meegeleverd; 

compatibele navigatiesoftware: iGO-navigatie (niet 
meegeleverd, afzonderlijk verkrijgbaar)

• Ingang parkeercamera: 1x
• Stuurwiel-afstandsbediening: Ja. (Adapter van 

externe leverancier vereist)

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Spaans, Nederlands, 

Frans, Duits, Italiaans, Portugees
• Snelstartgids: Engels

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

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

178 x 100 x 177 mm
• Gewicht van het product: 1,53 kg
• Chassis: 2 DIN

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Type schap: Leggen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

26,8 x 19,2 x 23,7 cm
• Brutogewicht: 2,3 kg
• Nettogewicht: 1,73 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,57 kg
• EAN: 69 59033 84461 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Omdoos (L x B x H): 41 x 25,3 x 29,3 cm
• Brutogewicht: 5,17 kg
• Nettogewicht: 3,46 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,71 kg
• GTIN: 1 69 59033 84461 1
•
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