
 

 

Philips
Σύστημα βίντεο/ήχου 
αυτοκινήτου

• με οθόνη αφής 15,7 εκ. (6,2")
• Bluetooth

CED1900BT
Ζωντανή μουσική με βίντεο στο αυτοκίνητο
Πάθος με τον ήχο
Το Philips CED1900BT διαθέτει μια πλήρως έγχρωμη οθόνη 6,2", για να βλέπετε φωτογραφίες και 

βίντεο στο αυτοκίνητο. Μπορείτε επίσης να ακούτε μουσική και να βλέπετε ταινίες από διάφορες 

πηγές, ενώ δεν χάνετε καμία κλήση με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®.

Απολαύστε εξαίρετο ήχο
• FullSound που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
• Παραμετρικός ισοσταθμιστής 3 ζωνών με 8 προεπιλογές
• Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής

Εύκολη χρήση
• Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Απολαύστε ταινίες DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® και MPEG4
• Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή

Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας
• Σχεδίαση πλαισίου 2.0 DIN για άψογη εφαρμογή
• Οθόνη WVGA LCD υψηλής ανάλυσης



 Music Zone

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.

Ήχος MAX

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

FullSound

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά, για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία 
μουσικής χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο 
σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το 
FullSound συνδυάζει την εμπειρία της Philips 
στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ 
της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος 
τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο 
γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, 
ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και 
πλούσια λεπτομέρεια. Απολαύστε ξανά τη 

συμπιεσμένη μουσική MP3, με ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

Οθόνη υψηλής ανάλυσης
Το σύστημα βίντεο/ήχου αυτοκινήτου 
CarStudio της Philips διαθέτει οθόνη WVGA 
(800x480 pixel) LCD υψηλής ανάλυσης. Η 
ευκρινής, φωτεινή οθόνη προσφέρει 
απόλυτα καθαρή εικόνα, τόσο για το έξυπνο 
περιβάλλον χρήσης όσο και κατά την 
αναπαραγωγή βίντεο από διάφορες πηγές 
μέσων, συμπεριλαμβανομένου του DVD. 
Επίσης, είναι ιδανική για να φτιάξετε 
παρουσιάσεις των αγαπημένων σας 
φωτογραφιών. Με την ποικιλία φόντων και 
θεμάτων που διαθέτει, μπορείτε να 
δημιουργήσετε μια υπέροχη ατμόσφαιρα 
στο αυτοκίνητο.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Μήκος διαγωνίου οθόνης: 6,2''
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Φωτισμός πλήκτρων: Λευκό

Μέσα αναπαραγωγής
• Δίσκος: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, 

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• USB flash drive
• AV-IN: για φορητές συσκευές αναπαραγωγής 
ήχου/βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, Βίντεο CD, SVCD, CD 
εικόνων, DivX

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, Γωνία, Επανάληψη κεφαλαίου, Μενού 
δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση 
εμπρός, OSD, PBC, Repeat (Επανάληψη), 
Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, 
Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργή κίνηση πίσω, 
Αργή κίνηση εμπρός, Ακίνητη εικόνα, Ζουμ

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

• Αναπαραγωγή USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 
(απλό προφίλ)

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού

• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός 
ρυθμός bit

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: AM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και 
αποθήκευση

• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12 
(AM)

Ήχος
• Ισοσταθμιστής: 3 ζώνες
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Κλασικές, Τζαζ, Ποπ, 
Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο 
από το χρήστη

• Ενίσχυση ήχου: FullSound, Ήχος MAX, Dynamic 
Bass Boost, Music Zone

• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
• Ισχύς εξόδου (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 

10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος βίντεο: 1 βίντεο CVBS (RCA)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Έξοδος σύνθετου 
σήματος βίντεο

• Έξοδος προενίσχυσης: 2 ζεύγη RCA (Α/Δ)
• Έξοδος προενίσχυσης υπογούφερ: Με έλεγχο 
απολαβής

• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Έκδοση Bluetooth: 2,1
• Navigation ready: (απαιτείται προαιρετικό κιτ 

GPS)
• Τηλεχειριστήριο τιμονιού: (απαιτείται 
προσαρμογέας τρίτου κατασκευαστή)

• Εμβέλεια Bluetooth: σε ευθεία, 8 μ.

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod nano, 

iPod touch

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο με 
μπαταρία

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Ολλανδικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

188 x 116 x 245 χιλ.
• Πλαίσιο: 2 Din
•
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