
 

 

Philips
Автомобилна аудио-
видео система

• 15,7 см/6,2" сензорен екран
• Bluetooth

CED1900BT
Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в 
автомобила

Завладяващ звук
Philips CED1900BT има 6,2-инчов пълноцветен дисплей за възпроизвеждане на видео и снимки, 

за да ви осигури идеалното забавление в автомобила. Наслаждавате се на музика и филми от 

различни източници и никога не пропускате повикване, благодарение на вградения Bluetooth® 

приемник.

Наслаждавайте се на превъзходен звук
• FullSound вдъхва живот на MP3 музиката
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Music Zone за регулируеми "идеални места"
• Трилентов параметричен еквалайзер с 8 готови настройки
• Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката

Лесна употреба
• Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Възпроизвежда DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
• Аудио изход за включване на усилвател



 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.

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.

FullSound

Иновационната технология FullSound на 
Philips възстановява вярно звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика и 
чувствително я обогатява и подобрява, за да 
се потопите напълно в музиката без никакви 
изкривявания. На базата на алгоритъм за 
обработка на аудио, FullSound съчетава 
всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали от последно 
поколение. В резултат се получават по-
пълни баси с повече дълбочина и 

въздействие, подобрена яснота на глас и 
инструменти и богати детайли. 
Преоткрийте своята MP3 музика с истински 
реалистичен звук, който ще докосне душата 
ви и ще раздвижи краката ви.

Дисплей с висока разделителна 
способност
Автомобилната аудио-видео система Philips 
CarStudio с дисплей с висока разделителна 
способност има WVGA (800x480 пиксела) 
LCD панел. Ясният и ярък дисплей показва 
най-ясно интелигентния потребителски 
интерфейс и възпроизвежданото видео от 
различни мултимедийни източници, 
включително DVD дискове. Освен това е 
чудесен за гледане на слайдшоу от 
любимите ви снимки. Има и набор от 
различни фонове и цветови теми, с които 
можете да създадете по-приятна атмосфера 
в колата.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.
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Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Размер на екрана по диагонал: 6,2"
• Съотношение на размерите на картината: 
Широк екран

• Осветление на бутоните: Бяло

Носители за възпроизвеждане
• Диск: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• USB флаш устройство
• AV вход: за портативни устройства за 
възпроизвеждане на аудио/видео

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD-R/-

RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, 
Picture CD, DivX

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Повторение на епизод, 
Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, 
OSD, PBC, Повторение, Подновяване след 
стоп, Търсене напред/назад, Бавно назад, Бавно 
напред, Стоп-кадър, Мащабиране

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

• Възпроизвеждане през USB Direct: JPEG, DivX, 
MPEG4 (обикновен профил)

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в 
албум, Търсене на следваща/предишна песен

• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

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

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)

Звук
• Еквалайзер: 3-лентов

• Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, 
Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от 
потребителя

• Подобрение на звука: FullSound, MAX Sound, 
Динамично усилване на басите, Music zone

• Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
• Изходна мощност (RMS): 24 W x 4 канала (4 
ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване
• Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
• Видеоизход - аналогов: Изход композитно 
видео

• Предварително усилване на изходния сигнал: 2 
двойки RCA(L/R)

• Предварително усилване на изходния сигнал на 
събуфъра: С управление на усилването

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Версия на Bluetooth: 2.1
• Готово за навигация: (изисква се допълнителен 

GPS комплект)
• Дистанционно управление, монтирано на 
волана: (изисква се адаптер от трета страна 
производител)

• Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 8 м

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod 

touch

Аксесоари
• Дистанционно управление: Тънко 
дистанционно управление с батерия

• Ръководство за потребителя: английски, 
холандски, френски, немски, италиански

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

Power
• Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

188 x 116 x 245 мм
• Корпус: 2 Din
•
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