
 

 

„Philips“
Automobilinė garso ir 
vaizdo sistema

• 15,7 cm (6,2") jutiklinis ekranas
• „Bluetooth“

CED1900BT
Mėgaukitės gyva muzika automobilyje žiūrėdami vaizdo įrašus
Sužavėti garsų
Smagiai leiskite laiką automobilyje – „Philips CED1900BT“ turi 6,2" spalvinį ekraną, kuriame 
galėsite žiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas. Be to, dėl integruoto „Bluetooth®“ imtuvo galėsite 
mėgautis filmais ir muzikos įrašais iš kelių šaltinių ir niekada nepraleisite jokio skambučio.

Klausykitės pritrenkiamo garso
• „Fullsound“ – suteikite MP3 muzikos įrašams naujos gyvybės
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
• 3 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
• Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių

Paprasta naudoti
• Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Leiskite DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ir MPEG4 filmus
• Stiprintuvo priedo garso išvestis

Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas
• Korpusas su puikiai tinkančia 2.0 DIN jungtimi
• Didelės skiriamosios gebos ekranas su WVGA LCD plokšte



 Technologija „Music Zone“

Naujoviška „Philips“ technologija „Music 
Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir 
keleiviams mėgautis muzika klausantis 
kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, 
kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai 
perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos 
vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi 
geriausio garso, koks tik įmanomas 
automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku 
galima perjungti tris iš anksto nustatytus 
nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso 
tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, 
kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su 
keleiviais.

„MAX Sound“

Technologija „MAX Sound“ akimirksniu 
sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir 

maksimaliai pagerina garso technologijas, 
garantuoja pačius maloniausius klausymosi 
pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos 
sudėtinga elektroninė schema kalibruoja 
esamus garso ir garsumo nustatymus, 
akimirksniu sustiprindama žemuosius, 
aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be 
jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis 
garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie 
muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

„FullSound“

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija 
tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl galėsite mėgautis kokybiškais 
muzikos garsais be jokių iškraipymų. 
„FullSound“ veikdama pagal papildomo garso 
apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ 
muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir 
naujausios kartos skaitmeninių signalų 
procesoriaus darbą. To rezultatas – sodresni 
žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis 
instrumentų skleidžiamas garsas, girdima 
kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo 
klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins 
jus iki sielos gelmių ir privers judėti.

Didelės raiškos ekranas
„Philips CarStudio“ automobilinė AV sistema 
su didelės skiriamosios gebos ekranu išsiskiria 
WVGA (800 x 480 piksel.) LCD plokšte. 
Aiškus ir ryškus ekranas garantuoja ryškiausią 
išmanios naudotojo sąsajos vaizdą ir vaizdo 
atkūrimą iš įvairių multimedijos šaltinių, 
įskaitant DVD. Jis taip pat puikiai tinka jūsų 
mėgstamų nuotraukų peržiūrai. Galite 
pasirinkti iš įvairių fonų ir spalvinių temų – taip 
sukursite jaukesnę aplinką automobilyje.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.
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Vaizdas / ekranas
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
• Ekrano įstrižainės dydis: 6,2"
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis
• Apšviesti mygtukai: Balta

Atkuriama medija
• Diskas: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, 

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• USB atmintinė
• AV įvestis: nešiojamiesiems garso / vaizdo 
įrenginiams

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, Kompaktinis diskas (CD) su 
vaizdo įrašais, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su 
nuotraukomis, DivX

• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 
Skyriaus pakartojimas, Disko meniu, Atsukimas, 
Persukimas, OSD, PBC, Pakartoti, Tęsti grojimą 
nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas 
atsukimas, Lėtas persukimas, Nuotraukos, 
išdidinimas

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 
PAL

• „USB Direct“ atkūrimas: JPEG, DivX, MPEG4 
(paprastasis profilis)

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: „Dolby Digital“, MP3, WMA
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 
atlikėjas, albumas

• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta 
bitais

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir 

laikymas
• Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 

(AM)

Garsas
• Išlygintojas: 3 juostų

• Vienodintuvo nustatymai: Klasikinis, Džiazas, 
Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno 
muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius

• Garsumo gerinimas: „FullSound“, „MAX Sound“, 
Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija 
„Music Zone“

• Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
• Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10 

% T.H.D.)

Prijungimo galimybė
• Vaizdo įvestis: CVBS vaizdo įrašai (RCA) 1x
• Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė vaizdo 

išvestis
• Priešstiprintuvio išvestis: 2 poros RCA (K/D)
• Žemųjų dažnių garsiakalbio priešstiprintuvio 

išvestis: Su stiprinimo rankenėle
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• Galima naudotis navigacija: (reikalingas papildomas 

GPS rinkinys)
• Prie vairo tvirtinamas nuotolinio valdymo pultas: 

(reikalingas trečiosios šalies adapteris)
• „Bluetooth“ diapazonas: regėjimo linija, 8 m

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod 

nano“, „iPod Touch“

Priedai
• Nuotolinis valdymas: Plonas nuotolinio valdymo 

pultas su baterija
• Vartotojo vadovas: anglų, olandų, prancūzų, 

vokiečių, italų
• Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, 

vokiečių, italų

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

188 x 116 x 245 mm
• Korpusas: 2 DIN jungtys
•
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