
 

 

Philips CarStudio
Σύστημα σύνδεσης 
πολυμέσων αυτοκινήτου

Βάση για τηλέφωνο Android

CMD305A
Συνδέστε το στο ταμπλό

με τη δωρεάν εφαρμογή CarStudio, ειδικά για χρήση στο αυτοκίνητο

Καθίστε στο τιμόνι με αυτό το σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου από τη Philips, που συνεργάζεται 

άψογα με το τηλέφωνο Android. Φορτίστε τη συσκευή σας στο ταμπλό, ελέγξτε την αναπαραγωγή 

με μια δωρεάν εφαρμογή και απαντήστε σε κλήσεις hands-free, ακόμη κι αν δεν έχετε συνδέσει το 

τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο Android στα καλύτερά του
• Ενσωματωμένο Bluetooth, για κλήσεις hands-free και αναπαραγωγή μουσικής στα ηχεία 
του αυτοκινήτου

• Δωρεάν εφαρμογή Philips CarStudio, για διαρκή έλεγχο της αναπαραγωγής
• Ακούστε τραγούδια από το τηλέφωνο Android καθώς οδηγείτε
• Κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός, για απόλυτη ευελιξία προβολής

Εύκολη χρήση
• Αποσπώμενη βάση σύνδεσης, για τακτοποιημένο ταμπλό
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής
• Με ρυθμιζόμενο άγκιστρο, για χρήση με διάφορα Android smartphone

Απολαύστε εξαίρετο ήχο
• Τεχνολογία ακύρωσης θορύβου, για πιο καθαρές κλήσεις hands-free
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος



 Music Zone

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music 
Zone της Philips, ο οδηγός και οι 
συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη 
μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο, 
ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι 
χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες 
ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες 
και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν 
την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο. 
Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει 
τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις -
"Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και 
"Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του 
ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ήχος MAX

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση 
ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων, 
μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και 
δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία 
ακρόασης με το απλό πάτημα ενός 
κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό 
κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει 
άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση 
στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον 
αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο 

το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση 
ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη 
σε οποιαδήποτε μουσική.

Ενσωματωμένο Bluetooth

Διατηρήστε τον έλεγχο με το σύστημα 
αυτοκινήτου από τη Philips. Το 
ενσωματωμένο Bluetooth σάς δίνει τη 
δυνατότητα να συνδέσετε το iPhone στο 
ηχοσύστημα αυτοκινήτου που ήδη 
διαθέτετε, ώστε να λαμβάνετε και να 
πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free μέσω 
του ενσωματωμένου μικροφώνου και των 
ηχείων του αυτοκινήτου. Επίσης, σας 
επιτρέπει να ακούτε όλα τα αρχεία μουσικής 
του iPhone από τα ηχεία του αυτοκινήτου, 
χωρίς να χρειαστεί να συνδέσετε τη 
συσκευή σας. Με σταθερή σύνδεση και 
εξαιρετική ποιότητα ήχου, οι κλήσεις σας θα 
ακούγονται πάντα πεντακάθαρα. Με τη 
Philips η οδήγηση γίνεται πιο ασφαλής και 
απολαυστική, καθώς έχετε πάντα τα μάτια 
σας στο δρόμο και τα χέρια σας στο τιμόνι.

Δωρεάν εφαρμογή Philips CarStudio

Η εφαρμογή Philips CarStudio φέρνει άπειρα 
μοναδικά χαρακτηριστικά στις βάσεις 
σύνδεσης της Philips. Σας δίνει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις 
hands-free με το τηλέφωνο Android και να 
περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή. Με 
μεγάλα, εύχρηστα χειριστήρια και 
πανέξυπνο περιβάλλον χρήσης, είναι μια 
εφαρμογή ιδανική για το αυτοκίνητο. Και 
είναι εντελώς δωρεάν: μπορείτε να την 
κατεβάσετε από το Google Play Store.

Αποσπώμενη βάση σύνδεσης

Οδηγήστε πιο άνετα, με το σύστημα 
ψυχαγωγίας αυτοκινήτου από τη Philips. Το 
μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
συνδέσετε το τηλέφωνο Android, ώστε να 
γίνει μέρος του ηχοσυστήματος αυτοκινήτου 
που ήδη διαθέτετε. Ξεχάστε τις δύσκολες 
συνδέσεις και τα αντιαισθητικά καλώδια: 
απλώς τοποθετήστε το τηλέφωνο Android 
στη βάση σύνδεσης και είστε έτοιμοι να 
φορτίσετε τη συσκευή, να αναπαράγετε 
αρχεία αλλά και να πραγματοποιήσετε 
κλήσεις hands-free. Μπορείτε ακόμη να 
χρησιμοποιήσετε και άλλες λειτουργίες της 
συσκευής, όπως τα συστήματα πλοήγησης 
και οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. Επιλέξτε 
τον εύκολο δρόμο, με τη Philips.
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Οθόνη
• Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής 
αντίθεσης

• Φωτισμός πλήκτρων: Λευκό

Μέσα αναπαραγωγής
• USB flash drive
• Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Μουσική από τηλέφωνο Android
• Είσοδος ήχου

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: USB flash drive
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός 
ρυθμός bit

• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Repeat (Επανάληψη), 
Τυχαία αναπαραγωγή

• Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση τηλεφώνου 
Android

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: AM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και 
αποθήκευση

• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12 
(AM)

• RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος, 
Ειδήσεις & κίνηση, Αυτόματος συντονισμός 
συχνοτήτων

Ήχος
• Ισοσταθμιστής: 3 ζώνες

• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Κλασικά, Τζαζ, Ποπ, 
Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο 
από το χρήστη

• Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost
• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
• Ισχύς εξόδου (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 

10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου: Για αναπαραγωγή μουσικής από 
φορητή συσκευή MP3

• Έξοδος προενίσχυσης: 2 ζεύγη RCA (Α/Δ)
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
• Έκδοση Bluetooth: 2,1
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια

Συμβατότητα με τηλέφωνα Android
• Έκδοση Android: V2.2 ή ανώτερη
• Έκδοση Bluetooth: V2.1 ή ανώτερη
• Φόρτιση: Μέσω της υποδοχής micro USB
• Πλάτος συσκευής: Από 52 έως 73 χιλιοστά

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία
• Σβήσιμο οθόνης: Σε 10 ή 20 δευτερόλεπτα

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Ισπανικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Ισπανικά

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

188 x 58 x 140 χιλ.
• Πλαίσιο: 1 Din
•
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