
 

 

Philips
Ljud-/video-system för 
bilen

• 6,2-tums pekskärm
• Bluetooth

CED1900BT
Lyssna på livemusik med video i bilen

Besatt av ljud
Philips CED1900BT har en 6,2-tums färgskärm för videouppspelning och fotovisning för 
oslagbar underhållning i bilen. Titta även på film och lyssna på musik från olika källor och 
missa aldrig ett samtal tack vare den inbyggda Bluetooth®-mottagaren.

Överlägset ljud
• FullSound så att MP3-musiken blir levande
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Music Zone för justerbara lyssningsplatser
• Parametrisk equalizer med tre band och 8 förinställningar
• Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande

Lättanvänd
• Inbyggd Bluetooth-mottagare för strömning av samtal och musik
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Spela upp filmer i formaten DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® och MPEG4
• Ljudutgång för extra förstärkare

Design som matchar din bil
• Chassidesign med 2.0 DIN och perfekt passform
• Högupplöst skärm med WVGA LCD-panel



 Music Zone

Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan 
förare och passagerare njuta av sin musik med 
mer levande känsla, precis som artisten hade 
tänkt det. Användare kan lätt växla 
lyssningsplats från föraren till passagerarna och 
tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En 
speciell platskontrollknapp erbjuder tre 
fördefinierade inställningar - Left, Right och 
Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt 
kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller 
tillsammans med passagerarna.

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant 
basen och diskanten, maximerar ljudprestanda 

och skapar en mycket imponerande 
ljudupplevelse med endast en knapptryckning. 
Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar 
befintliga ljud- och volyminställningar vilket 
omedelbart förstärker bas, diskant och volym 
till maximala originalnivåer utan distorsion. 
Slutresultatet är en märkbar förstärkning av 
både ljudspektra och volym och en mäktig 
ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken 
musik som helst.

FullSound

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva verkligt 
uppslukande musik utan distorsion. FullSound 
är baserat på en algoritm för efterbehandling av 
ljud, och kombinerar Philips erkända expertis 
inom musikreproduktion med styrkan i den 
senaste generationens DSP (Digital Signal 
Processor). Resultatet är en fylligare bas med 
mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i 
instrumenten och stor detaljrikedom. 

Återupptäck din komprimerade MP3-musik 
med naturtroget ljud som kommer att beröra 
din själ och få dina fötter att dansa.

Högupplöst skärm
Philips CarStudio underhållningssystem för 
bilen har en LCD-skärm med WVGA (800 x 
480 pixlar). Skärmen är skarp och ljusstark, 
och visar klart upp det smarta gränssnittet 
samt videouppspelning från en mängd 
multimediekällor inklusive DVD. Det är även 
bra för att visa bildspel med dina favoritfoton. 
Välj mellan olika bakgrunder och färgteman, 
och skapa en bättre stämning i bilen.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.
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Bild/visning
• Visa skärmtyp: LCD TFT
• Diagonal skärmstorlek: 6,2 tum
• Bildförhållande: Widescreen
• Knappbelysning: Vit

Uppspelningsmedia
• Disc: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD och WMA
• USB-flashminne
• AV-IN: för bärbara ljud-/videospelare

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

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

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 
Kapitelrepetering, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt 
framåt, OSD, PBC, Repetering, Återuppta spelning 
från stopp, Sök framåt/bakåt, Sakta bakåt, Sakta 
framåt, Stillbild, Zoom

• System för videouppspelning: NTSC, PAL
• USB Direct-uppspelning: JPEG, DivX, MPEG4 

(enkel profil)

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående albumsökning, Nästa/Föregående 
spårsökning

• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s och variabel 

bithastighet

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: AM, FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och 

lagring
• Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)

Ljud
• Equalizer: 3-bands

• Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, 
Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad

• Ljudförbättring: FullSound, MAX Sound, DBB 
(Dynamic Bass Boost), Music Zone

• Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
• Uteffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. 

H. D.)

Anslutningar
• Videoingång: CVBS-video (RCA) 1x
• Videoutgång – analog: Kompositvideoutgång
• Förförstärkaruteffekt: 2 par RCA (L/R)
• Subwoofer, förförstärkare, uteffekt: Med 

förstärkningskontroll
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-version: 2.1
• Klar för navigering: (extra GPS-utrustning krävs)
• Fjärrkontroll på ratten: (adapter från tredje part 

krävs)
• Bluetooth-räckvidd: siktlinje, 8 m

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Nano, 

iPod Touch

Tillbehör
• Fjärrkontroll: Nätt fjärrkontroll med batteri
• Bruksanvisning: Engelska, Nederländska, Franska, 

Tyska, Italienska
• Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, 

tyska, italienska

Effekt
• Strömförsörjning: 12 V DC

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

188 x 116 x 245 mm
• Chassi: 2 Din
•
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