Philips
ระบบวิดีโอในรถยนต์

ไวด์สกรีน 7.6 ซม. (3")
DVD

CED230

สัมผัสประสบการณ์วิดีโอและเพลงการแสดงสดในรถยนต์
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและรูปภาพบนท้องถนนด้วย Philips CED230X
ที่มีจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมยและปิดหน้าจอเพื่อความปลอดภัย
ทั้งยังมีการป้องกันการสะดุดเพื่อความเพลินเพลินได้อย่างราบรื่น
เติมความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ
• Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม
• AV-IN สำหรับการเล่นวิดีโอและเพลงแบบพกพา
• เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
• USB Direct เพื่อการเล่นเพลง วิดีโอและภาพ
ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน
• MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด
• Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• จอ LCD TFT สี 7.6 ซม. (3")
• อีควอไลเซอร์พาราเมทริก 2 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
• แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
• ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อการเล่นเพลงและวิดีโอได้อย่างราบรื่น
• โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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ไฮไลต์
MAX Sound

Music Zone

DBB Dynamic Bass Boost

เทคโนโลยี MAX Sound
ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที
เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม
เพียงแค่กดปุ่ม
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเ
สียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที
เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูง
สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง
ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง
และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips
ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเ
พลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารม
ณ์ของศิลปิน
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไ
ปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้
ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ
ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซน
ล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา
และด้านหน้า (และทั้งหมด)
เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในก
ารรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง
ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB)
จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับ
ต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่
โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ
คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4
แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประเภทจอภาพ: LCD TFT
ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 3"
ความละเอียด: 320(W) x 240(H) x 3(RGB)
อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
ความสว่าง: 300 cd/m²
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300
พื้นที่แสดงภาพจริง: 65.52 (กว้าง) x 36.84 (สูง) มม.
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 68.25 x 153.5
ปุ่มมีแสง: สีน้ำเงิน

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW,
วิดีโอ CD, SVCD, ซีดีภาพ, DivX
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง,
เล่นตอนเดิมซ้ำ, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างเร็ว,
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ,
เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ภาพนิ่ง,
ซูม
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
• โซนของแผ่น DVD: 4
• เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG, MPEG, DivX

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMACD, แฟลชไดรฟ์ USB
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
• โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง,
Introscan, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า,
ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบิทเรตแบบผันแปร
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ได้
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
• จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)

เสียง
• อีควอไลเซอร์: 2 แบนด์
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock,
Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass
Boost
• พลังขับเสียง (สูงสุด): 45Wx4 แชนเนล
• กำลังขับ (RMS): 18Wx4 (4ohms, 10% THD)

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB 2.0
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite video out
• เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 1 คู่ (L/R)

การรักษาความปลอดภัย/
ป้องกันโจรกรรม
• แผงด้านหน้า: ถอดออกได้และมีฝาปิด
• ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบางพร้อมแบตเตอรี่
• คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: Brazillian Portuguese

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
188 x 58 x 194 มม.
• โครงเครื่อง: 1 Din
•

• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM

วันที่ออก 2016-10-02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

เวอร์ชัน: 1.0.1

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
บล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

12 NC: 8670 000 94709
EAN: 87 12581 65865 6

www.philips.com

* หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ

