Philips
ระบบวิดีโอในรถยนต์

หน้าจอแบบสัมผัส 8.9 ซม. (3.5")
Bluetooth
DVD

CED370

เพลิดเพลินไปกับเพลงและวิดีโออย่าง
ราบรื่นไม่ติดขัดในระหว่างเดินทาง
Philips CED370 โดดเด่นด้วยจอภาพ LCD กว้าง (16:9) 8.9 ซม./3.5" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง
เป็นความบันเทิงระดับสุดยอดภายในรถยนต์ของคุณ
คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งต่างๆ
และรับสายเรียกเข้าไปด้วยพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
เติมความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ
• เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
• ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• AV-IN สำหรับการเล่นวิดีโอและเพลงแบบพกพา
ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน
• อีควอไลเซอร์พาราเมทริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
• แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
• Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น
• ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรศัพท์และการสตรีมเพลง
• โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
• เอาต์พุตวิดีโอคู่สำหรับความบันเทิงที่เบาะหลัง
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หน้าจอแบบสัมผัส 8.9 ซม. (3.5") Bluetooth, DVD

ไฮไลต์
DBB Dynamic Bass Boost

นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

กสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth
ในตัวอีกด้วย
โครงเครื่อง Perfect-fit 1.0 DIN

ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูง
ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเ
พลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB)
จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับ
ต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่
โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ
คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct

ดีไซน์โครงเครื่อง Perfect-fit 1.0 DIN
โหมดกล้องมองหลัง

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ
และภาพถ่ายผ่าน USB Direct
และช่องเสียบการ์ด SDHC
ในตัวได้อย่างง่ายดาย
โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัว
แผงด้านหน้ามีฝาปิดแบบถอดออกได้
สำหรับการป้องกันขโมย
ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง

คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth
ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในข
ณะขับขี่และไม่พลาดสายที่สำคัญ
คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของ
คุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดว

เอาต์พุตวิดีโอคู่
เอาต์พุตวิดีโอคู่สำหรับความบันเทิงที่เบาะหลัง
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ

เสียง

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• อีควอไลเซอร์: 3-bands
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: คลาสสิค, Jazz, Pop, Rock,
Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
• กำลังขับ (RMS): 22Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10%
T.H.D.)

ประเภทจอภาพ: LCD TFT
ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 3.5"
ความละเอียด: 320(W) x 240(H) x 3(RGB)
อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
ความสว่าง: 350 cd/m²
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 500 (ทั่วไป)
พื้นที่แสดงภาพจริง: 76.84 x 43.20 มม.
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.08(W) x 0.180(H)
ปุ่มมีแสง: สีฟ้า/แดง

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

การเล่นเสียง

การเชื่อมต่อ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, WMA, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB, การ์ด SD
• 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 / SD: เล่น/หยุดชั่วคราว,
กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, ถัดไป/ก่อนหน้า,
เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

USB: โฮสต์ USB 2.0
การ์ดหน่วยความจำ: SD, SDHC
MP3-Link: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite video out
เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R)
เอาต์พุตพรีแอมป์ซับวูฟเฟอร์: x1 (ที่มีการควบคุม
Gain)
ช่องสัญญาณเข้า AV: Composite (CVBS) x1
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, แฮนด์ฟรี
เวอร์ชัน Bluetooth: 2.0
พร้อมการนำทาง: มี
(กล่องอุปกรณ์นำทางจำหน่ายแยกต่างหาก)
อินพุตกล้องจอดรถ: ใช่ (เปิดอัตโนมัติเมื่อถอยรถ)

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

อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบางพร้อมแบตเตอรี่
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, สเปน, จีน (ไต้หวัน)
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, สเปน,
จีนไต้หวัน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

กำลังไฟ

• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
• จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
• RDS: ชื่อสถานี, ข้อมูลสถานี, Radio Text,
ประเภทโปรแกรม, ข่าวและสภาพการจราจร, RDS
Clock Set

• แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
188 x 58 x 193 มม.
• โครงเครื่อง: 1 Din
•
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