
 

 

Philips CarStudio
Dokovací systém médií do 
auta

Dok pro telefony se systémem 

Android

CMD305A
Vložte do držáku zařízení

s bezplatnou aplikací CarStudio pro optimální použití v autě
Posaďte se do auta a užijte si zábavní systém do auta Philips, který si dokonale rozumí s telefonem 
Android. Zařízení můžete v držáku nabíjet, vybírat přehrávanou hudbu prostřednictvím bezplatné 
aplikace a přijímat hovory handsfree bez ohledu na to, zda je telefon v doku.

Dostaňte ze svého telefonu se systémem Android co nejvíce
• Vestavěná funkce Bluetooth pro handsfree hovory a hudbu z reproduktorů
• Bezplatná aplikace Philips CarStudio vám umožní ovládat přehrávání
• Přehrávejte skladby z telefonu se systémem Android na cestách
• Režimy na zobrazení výšku a na šířku pro úplnou flexibilitu prohlížení

Snadné použití
• Zásuvný dok pro úhlednou a elegantní přístrojovou desku
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
• Nastavitelné sevření je vhodné pro různé chytré telefony se systémem Android

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality
• Technologie potlačení šumu pro zřetelnější hovory handsfree
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu



 Music Zone

Inovativní technologie Music Zone společnosti 
Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat 
si hudbu s živějším prostorovým efektem 
přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé 
mohou snadno přepínat hudební poslechové 
zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli 
nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální 
tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem 
definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a 
nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a 
dynamicky přizpůsobit poslech podle svých 
potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje 
okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a 
výšek, maximální využití výkonu při nastavené 
hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový 
vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná 
elektronická soustava upraví nastavení zvuku a 
hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu 
zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce 
bez zkreslení. To má za následek slyšitelné 

zesílení zvukového spektra i hlasitosti a 
zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Vestavěná funkce Bluetooth

Mějte vše stále pod kontrolou 
s audiosystémem do auta od společnosti 
Philips. Vestavěná funkce Bluetooth vám 
umožní připojit iPhone k audiosystému do 
auta, takže budete moci telefonovat handsfree 
pomocí vestavěného mikrofonu a 
reproduktorů v autě. Umožní vám také 
poslouchat hudbu v iPhonu z reproduktorů 
v autě – a nemusíte ani vkládat zařízení do 
doku. Stabilní připojení a skvělá kvalita zvuku 
vždy zajistí zřetelné telefonické rozhovory. 
Společnost Philips vám umožní neustále 
sledovat silnici a ponechat ruce na volantu – 
vaše jízda bude bezpečnější a mnohem 
příjemnější.

Bezplatná aplikace Philips CarStudio

Bezplatná aplikace Philips CarStudio přináší 
nespočet jedinečných funkcí pro dokovací 
stanice Philips. Umožňuje telefonovat 

handsfree a procházet vaši hudební sbírku. 
Veškerá tlačítka ovládání jsou velká a přístupná. 
K tomu přidejte jednoduché, intuitivní 
rozhraní, a máte dokonalou aplikaci pro použití 
v autě. Aplikace je zcela zdarma a můžete si ji 
stáhnout v obchodě Google Play Store.

Zásuvný dok

Zpříjemněte si jízdu se zábavním systémem do 
auta od společnosti Philips. Jediné, co musíte 
udělat, je vložit svůj telefon se systémem 
Android do doku a proměnit je v součást 
audiosystému svého auta. Problematická 
připojení a nevzhledné kabely jsou minulostí. 
Jednoduše vložte telefon se systémem Android 
do kolébky a můžete jej nabíjet, přehrávat a 
telefonovat handsfree. Můžete dokonce 
využívat další funkce dostupné ve vašem 
zařízení – například navigační systémy a služby 
určování polohy. Usnadněte si cestu se 
společností Philips.
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Displej
• Typ: Černobílý LCD displej s vysokým kontrastem
• Osvětlení tlačítek: Bílá

Média pro přehrávání
• Jednotka Flash USB: Ano
• Bluetooth streamování hudby: Ano
• Hudba z telefonu Android: Ano
• Vstup audio: Ano

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a 

proměnlivá přenosová rychlost
• Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další, Rychle zpět/rychle vpřed, Repeat 
(Opakování), Náhodný výběr

• Režim přehrávání: Nabíjení telefonu se systémem 
Android

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: AM, FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a 

ukládání
• Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
• Systém RDS: Název stanice, Typ programu, Zprávy 

a doprava, Automatická frekvence

Zvuk
• Ekvalizér: 3 pásma
• Nastavení ekvalizéru: Klasické, Jazz, Pop, Rock, 

Plochý, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
• Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost

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

10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení
• Vstup audio: Pro přehrávání hudby z přenosných 

přehrávačů MP3
• Výstup předzesilovače: 2 páry RCA (L/P)
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
• Verze Bluetooth: 2.1
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m

Kompatibilita telefonu se systémem 
Android
• Android version (Verze platformy Android): Verze 

2.2 nebo vyšší
• Verze Bluetooth: Verze 2.1 nebo vyšší
• Nabíjení: Přes konektor micro USB
• Šířka zařízení: Mezi 52 mm a 73 mm

Zabezpečený/proti krádeží
• Ztmavení displeje: Volitelně 10/20 s

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Anglická, Španělská
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

španělština

Spotřeba
• Napájení: 12 V DC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 140 mm
• Šasi: 1 Din
•

CMD305A/12

Specifikace
Dokovací systém médií do auta
Dok pro telefony se systémem Android  

http://www.philips.com

