
 

 

Philips
Zvukový/video systém do 
automobilov

• 15,7 cm (6,2") s dotykovou 
obrazovkou

• Bluetooth

CED1900BT
Vychutnajte si živú hudbu s videom vo vašom aute
Posadnutí zvukom
Systém Philips CED1900BT obsahuje 6,2" plnofarebný displej na prehrávanie videa a fotografií, ktorý 

prinesie do vášho auta jedinečný svet zábavy. Môžete si tiež vychutnať filmy a hudby z viacerých zdrojov 

a vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® už nikdy nezmeškáte žiaden hovor.

Vychutnajte si úžasný zvuk
• Funkcia FullSound, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchových zón
• 3-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
• Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby

Jednoduché používanie
• Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrávanie diskov DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a filmov DivX® a MPEG4
• Zvukový výstup na pridanie zosilňovača

Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta
• Jednoduchá inštalácia vďaka šasi triedy 2.0 DIN
• Zobrazenie vo vysokom rozlíšení vďaka panelu LCD WVGA



 Technológia Music Zone

Inovatívna technológia Music Zone od 
spoločnosti Philips umožní vodičovi a 
spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším 
priestorovým efektom tak, ako si to želal sám 
autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať 
posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a 
späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný 
zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne 
tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri 
predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a 
Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk 
nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať 
dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými 
spolujazdcami.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité 
zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje 
výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší 

zážitok z počúvania, a to všetko stlačením 
jediného tlačidla. Prepracované elektronické 
obvody presne zmerajú existujúce zvukové 
nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu 
maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom 
je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a 
hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý 
posunie hudbu do úplne inej úrovne.

FullSound

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete skutočne 
podmanivú hudbu bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše 
nohy.

Displej s vysokým rozlíšením
Multimediálny systém do auta Philips 
CarStudio s vysokým rozlíšením obrazu 
obsahuje panel LCD s rozlíšením WVGA (800 
x 480 pixlov). Je presný a jasný a poskytne vám 
to najostrejšie zobrazenie s dômyselným 
používateľským rozhraním, ako aj kvalitné 
prehrávanie videí z rôznych mediálnych 
zdrojov, vrátane diskov DVD. Je tiež výborný 
na prezeranie prezentácií vašich obľúbených 
fotografií. V zariadení sa nachádza niekoľko 
rôznych pozadí a farebných motívov, pomocou 
ktorých vytvoríte vo svojom aute príjemnejšiu 
atmosféru.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
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Hlavné prvky
Zvukový/video systém do automobilov
15,7 cm (6,2") s dotykovou obrazovkou Bluetooth

MusicZone
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Diagonálny rozmer obrazovky: 6,2"
• Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
• Podsvietenie tlačidiel: Biela

Prehrávané médiá
• Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• USB jednotka Flash: áno
• AV-IN: na prehrávanie obsahu z prenosných 

zvukových/video zariadení

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Obrázkové 
CD, Divx

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Opakovanie kapitoly, Ponuka disku, Rýchlo 
dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, PBC, 
Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, 
Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly 
dozadu, Pomaly dopredu, Statický obrázok, Zoom

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Prehrávanie cez USB Direct: JPEG, Divx, MPEG4 

(jednoduchý profil)

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 
album

• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a 
premenlivá bitová rýchlosť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: AM, FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a 

uloženie
• Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)

Zvuk
• Ekvalizér: 3-pásma
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, 

Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované 
používateľom

• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound, MAX Sound, 
Dynamické zvýraznenie basov, Music zone

• Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
• Výstupný výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 

10 % THD)

Pripojiteľnosť
• Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
• Video výstup - analógový: Kompozitný video 

výstup
• Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (Ľ/P)
• Výstup s predzosilňovačom pre subwoofer: S 

ovládaním zosilnenia
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Kompatibilné s navigáciou: (vyžaduje sa voliteľná 

súprava GPS)
• Diaľkové ovládanie na volante: (vyžaduje sa adaptér 

od iného výrobcu)
• Rozsah Bluetooth: priamy výhľad, 8 m

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie s 

batériou
• Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina
• Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, 

holandčina, nemčina, taliančina

Príkon
• Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

188 x 116 x 245 mm
• Šasi: 2 Din
•
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