
 

 

Philips
Auto audiovideosüsteem

• 15,7 cm (6,2") puuteekraan
• Bluetooth

CED1900BT
Kogege autos elavat muusikat koos videopildiga
Helist haaratud
Philipsi CED1900BT-l on 6,2-tolline värviekraan videote ja fotode esitamiseks, et pakkuda 
teile autos ülimat meelelahutust. Nautige sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ka 
erinevatest allikatest pärit filme ja muusikat ning võtke vastu kõik kõned.

Nautige suurepärast heli
• FullSound MP3-muusika elustamiseks
• MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
• Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
• 3 sagedusribaga parameetriline ekvalaiser 8 jaamaga
• Suurepärane põrutuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks

Lihtne kasutada
• Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja helistamiseks ja muusika voogedastamiseks
• USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
• Mängige DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-filme
• Heliväljund võimendi lisamise jaoks

Disain, mis sulandub teie autoga
• Täiuslikult sobiv 2.0 DIN korpus
• Suure eraldusvõimega ekraan WVGA LCD-paneeliga



 Music Zone

Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone 
laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida 
veelgi elavama ruumilise efektiga, just nii, nagu 
see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt 
lülituda autojuhi ja kaasreisijate 
muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle 
tulemusena saavutataks autos parim helikese. 
Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm 
eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et 
saaksite kõige paremini, lihtsalt ja 
dünaamiliseslt ühildada oma muusikakuulamise 
vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos 
olles.

MAX Sound

Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi ja 
kõrgeid helisid hetkega, suurendades võimsust 

ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust 
vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas 
elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja 
helitugevuseseaded, võimendades bassi 
kõrgeid helisid ja helitugevuse kohe algsest 
maksimaalsest tasemest kõrgemale ilma heli 
moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt 
võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab 
iga muusikastiili.

FullSound

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound™ 
taastab kindlalt tihendatud MP3-muusika 
kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades 
seda märkimisväärselt, et võiksite nautida 
tõeliselt kaasahaaravat muusikat ilma 
moonutusteta. Heli järeltöötluse algoritmil 
põhinev FullSound™ ühendab Philipsi tuntud 
muusika taasesitamise oskused ja uusima 
põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal 
Processor võimsuse. Selle tulemuseks on 
täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja 
instrumentide suurem selgus ning 
külluslikumad üksikasjad. Taasavastage 
tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis 
puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

Suure eraldusvõimega ekraan
Philipsi CarStudio autosisesel AV-süsteemil on 
suure eraldusvõimega WVGA (800 x 480 
pikslit) LCD-ekraan. Selge ja särav ekraan 
näitab teravat pilti nutikast kasutajaliidesest ja 
taasesitab erinevate multimeediaallikate, sh 
DVD-de sisu. Samuti sobib see suurepäraselt 
lemmikfotode slaidiseansside vaatamiseks. 
Erinevate taustade ja värviteemade valik 
võimaldab teil luua autos parema õhkkonna.

USB Direct

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade 
Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset 
muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
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Pilt/ekraan
• Ekraani tüüp: LCD TFT
• Ekraani diagonaalsuurus: 6,2''
• Kuvasuhe: Laiekraan
• Klahvide valgustus: Valge

Esitatav andmekandja
• Ketas: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• USB mälupulk
• AV-sisend: kaasaskantavate audio-/videosisu 

esitavate seadmete jaoks

Video taasesitus
• Esitatav andmekandja: DVD, DVD-R/-RW, 

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

• Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, 
Peatüki kordamine, Plaadi menüü, Kiire 
tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, PBC, 
Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja 
tagasikerimine, Aeglane tagasikerimine, Aeglane 
edasikerimine, Stoppkaader, Suum

• Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL
• USB Directi taasesitus: JPEG, DivX, MPEG4 

(lihtprofiil)

Heliesitus
• Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine

• ID3 sildi tugi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
• MP3 bitikiirused: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo
• Automaatne digitaalhäälestus
• Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja 

salvestamine
• Jaamade mälukohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)

Heli
• Ekvalaiser: 3 riba

• Ekvalaiseri seaded: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, 
Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud

• Heli täiustused: FullSound, MAX Sound, 
Dünaamiline bassivõimendi, Music Zone

• Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
• Väljundvõimsus (RMS): 24 W x 4 kanalit (4 oomi, 

10% T.H.D.)

Ühenduvus
• Videosisend: Komposiitvideo (CVBS) (RCA) 1 x
• Videoväljund – analoog: Komposiitvideo väljund
• Eelvõimendi väljund: 2 paari RCA (V/P)
• Basskõlari eelväljund: Võimenduse juhtnupuga
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
• Bluetoothi versioon: 2,1
• Navigeerimisvalmis: (vajalik on valikuline GPSi 

komplekt)
• Kaugjuhtimispult roolirattal: (vajalik on kolmanda 

osapoole adapter)
• Bluetoothi ulatus: otsenähtavus, 8 m

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod nano, 

iPod touch

Tarvikud
• Kaugjuhtimispult: Patareiga õhuke kaugjuhtimispult
• Kasutusjuhend: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, 

Itaalia
• Kiirjuhend: inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia 

keeles

Võimsus
• Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 188 x 116 x 245 mm
• Korpus: 2 DIN
•
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