
 

 

Philips
Sistem audio video pentru 
mașină

• ecran tactil de 15,7 cm (6,2")
• Bluetooth

CED1900BT
Experimentaţi muzica live cu imagine video în maşina dvs.
Obsedat de sunet
Philips CED1900BT este echipat cu un afişaj color de 6,2" pentru redarea clipurilor video şi a 

fotografiilor, fiind dispozitivul perfect pentru divertisment în maşină. De asemenea, bucuraţi-vă de filme 

şi muzică din surse multiple şi nu rataţi niciun apel, datorită receptorului Bluetooth® încorporat.

Bucuraţi-vă de un sunet superior
• FullSound, pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Music Zone pentru puncte optime de audiţie reglabile
• Egalizator parametric cu 3 benzi cu 8 presetări
• Protecţie super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică

Ușor de utilizat
• Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Ieșire audio pentru adăugare amplificator

Design care se potrivește cu mașina
• Potrivire perfectă 2.0 DIN cu designul carcasei
• Ecran cu rezoluţie înaltă cu panou LCD WVGA LCD



 Music Zone

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone 
permite șoferului și pasagerilor să se bucure de 
muzică cu un efect spaţial mai viu, așa cum a 
fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta 
zonele de ascultare de la șofer la pasageri și 
înapoi pentru a obţine cea mai bună focalizare 
sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat 
zonei asigură cele trei setări predefinite - 
stânga, dreapta și faţă (și toate) - astfel încât să 
puteţi adecva nevoile dvs. de ascultare cu 
ușurinţă și dinamica, singur sau împreună cu 
pasagerii.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase și cele înalte, mărind la maxim 
performanţa volumului și creând o experienţă 

audio impresionantă printr-o simplă atingere 
de buton. Circuitul electronic sofisticat 
calibrează sunetul existent și setările 
volumului, amplificând la maxim, instantaneu, 
basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul 
final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând 
forţă piesei ascultate.

FullSound

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

Ecran cu rezoluţie înaltă
Sistemul Philips CarStudio In-car AV cu afișaj 
de înaltă rezoluţie are un panou LCD WVGA 
(800x480 pixeli). Clar și strălucitor, afișajul 
oferă cea mai clară imagine a interfeţei 
utilizator inteligente și a redării video din 
diferite surse multimedia, inclusiv DVD. Este, 
de asemenea, nemaipomenit pentru urmărirea 
diapozitivelor cu fotografiile dvs. preferate. 
Este furnizată o selecţie de diferite teme de 
fundal și culori, permiţându-vă crearea unei 
ambianţe mai plăcute în mașina dvs.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
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Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• Dimensiune diagonală ecran: 6,2"
• Raport lungime/lăţime: Ecran lat
• Iluminare taste: Alb

Medii de redare
• Disc: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Unitate flash USB
• AV-IN: pentru dispozitive de redare audio/video 

portabile

Redare video
• Medii de redare: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

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

• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Repetare 
capitol, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, 
Derulare rapidă înainte, OSD, PBC, Repetare, 
Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, 
Derulare lentă înapoi, Derul. lentă înainte, Imagine 
statică, Zoom

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Redare USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil 

simplu)

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare album următor/anterior, Căutare melodie 
următoare/anterioară

• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 32-320kbps și rată de biţi variabilă

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare 

automate
• Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)

Sunet
• Egalizator: 3 benzi

• Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, 
Optim, Tehno, Definit de utilizator

• Caracteristici superioare sunet: FullSound, MAX 
Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone

• Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
• Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 24 W (4 ohmi, 

10% T.H.D.)

Conectivitate
• Intrare video: CVBS Video (RCA) 1x
• Ieșire video - analogică: Ieșire video Composite
• Ieșire preamplificator: 2 perechi RCA (S/D)
• Ieșire preamplificator sub-woofer: Cu dispozitiv de 

comandă
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Versiune Bluetooth: 2,1
• Pregătit pentru navigare: (kit GPS opţional necesar)
• Telecomandă volan: (adaptor terţ necesar)
• Rază de acţiune Bluetooth: câmp vizual, 8 m

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod nano, iPod 

touch

Accesorii
• Telecomandă: Telecomandă subţire cu baterii
• Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, 

Germană, Italiană
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Franceză, 

Olandeză, Germană, Italiană

Alimentare
• Sursă de alimentare: 12 V CC

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

188 x 116 x 245 mm
• Structură: 2 Din
•
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