„Philips“ CarStudio
Automobilio medijos
prijungimo sistema

• Prijungimo stotelė „Android“
telefonui

CMD305A

Prijunkite prie stotelės prietaisų skydelyje
per nemokamą „CarStudio“ programą, optimizuotą naudoti automobilyje
Vairuokite naudodami šią „Philips“ automobilinę pramogų sistemą, kuri veikia su „Android“
telefonu. Įkraukite savo įrenginį įstatę į stotelę prietaisų skydelyje, valdykite leidžiamus įrašus per
nemokamą programą ir skambinkite laisvomis rankomis – nesvarbu, ar telefonas prijungtas, ar ne.
Išnaudokite geriausias savo „Android“ telefono galimybes
• Integruotas „Bluetooth“ ryšys – pokalbiai laisvomis rankomis ir galimybė klausytis muzikos per
garsiakalbius
• Nemokama „Philips CarStudio“ programa – kontroliuokite leidžiamus įrašus
• Leiskite dainas iš „Android“ telefono kelyje
• Stačios ir gulsčios padėties režimai – itin patogu žiūrėti
Paprasta naudoti
• Įtraukiama stotelė – tvarkingas prietaisų skydelis
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Stiprintuvo priedo garso išvestis
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
• Reguliuojamas laikiklis tiks įvairiems „Android“ išmaniesiems telefonams
Klausykitės pritrenkiamo garso
• Triukšmą slopinanti technologija – aiškesni pokalbiai laisvomis rankomis
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
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Automobilio medijos prijungimo sistema
Prijungimo stotelė „Android“ telefonui

Ypatybės
Technologija „Music Zone“

jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis
garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie
muzikos įrašai skambės įspūdingiau.
Integruotas „Bluetooth“ ryšys

Naujoviška „Philips“ technologija „Music
Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir
keleiviams mėgautis muzika klausantis
kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio,
kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai
perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos
vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi
geriausio garso, koks tik įmanomas
automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku
galima perjungti tris iš anksto nustatytus
nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso
tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti,
kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su
keleiviais.
„MAX Sound“

Įtraukiama stotelė

„Philips“ automobilinė sistema – nuolatos
kontroliuokite įrašus. Naudodamiesi
integruotu Bluetooth“ ryšiu, prijungsite
„iPhone“ prie automobilio garso sistemos,
todėl galėsite skambinti ar atsiliepti į
skambučius laisvomis rankomis, naudodami
integruotą mikrofoną ir automobilio
garsiakalbius. Be to, galėsite klausytis visų
„iPhone“ esančių muzikos įrašų per
automobilio garsiakalbius net neprijungę
įrenginio. Stabilus ryšys ir puiki garso kokybė –
telefono skambučiai visada bus be trikdžių.
Pasirinkę „Philips“ galėsite neatitraukti
žvilgsnio nuo kelio, o jūsų rankos bus visuomet
ant vairo, todėl kelionė bus saugesnė ir
malonesnė.
Nemokama „Philips CarStudio“
programa

Technologija „MAX Sound“ akimirksniu
sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir
maksimaliai pagerina garso technologijas,
garantuoja pačius maloniausius klausymosi
pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos
sudėtinga elektroninė schema kalibruoja
esamus garso ir garsumo nustatymus,
akimirksniu sustiprindama žemuosius,
aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be

stotelėms. Ją naudodami galėsite laisvomis
rankomis skambinti „Android“ telefonu ir
naršyti po savo muzikos kolekciją. Visi valdymo
mygtukai yra dideli, todėl lengvai užčiuopiami.
Pasinaudokite intuityvia sąsaja ir pamatysite,
kaip patogu naudotis šia programa
automobilyje. Šią visiškai nemokamą programą
galima atsiųsti iš „Google Play Store“.

Pasirinkę „Philips“ automobilinę pramogų
sistemą, palengvinkite savo kelionę. Viskas, ką
turite padaryti, – įstatyti „iPhone“ ar „iPod“ į
prijungimo stotelę ir paversti automobilio
garso sistemos dalimi. Painios jungtys ir vaizdą
gadinantys laidai liks užmarštyje. Tiesiog
įstatykite „Apple“ įrenginį į laikiklį ir būsite
pasirengę jį krauti, leisti jame esančius įrašus ir
kalbėti laisvomis rankomis. Galite net naudotis
kitomis įrenginio funkcijomis, pvz., navigacijos
sistemomis ir vietos nustatymo paslaugomis.
Pasirinkite „Philips“ ir džiaukitės patogesniu
maršrutu.

„Philips CarStudio“ programa suteikia daugybę
unikalių funkcijų „Philips“ prijungimo

MusicZone
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Specifikacijos
Ekranas

• Tipas: Didelio kontrastingumo J / B LCD
• Apšviesti mygtukai: Balta

Atkuriama medija
•
•
•
•

USB atmintinė
Srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“
Muzika iš „Android“ telefono
Garso įvestis

Garso atkūrimas

• Atkuriama medija: USB atmintinė
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas,
atlikėjas, albumas
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta
bitais
• „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti,
Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį,
Kartoti, Groti atsitiktine tvarka
• Peržiūros režimas: „Android“ telefono įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

• Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir
laikymas
• Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12
(AM)
• RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas,
Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

Garsas

• Išlygintojas: 3 juostų
• Vienodintuvo nustatymai: Klasikinis, Džiazas,
Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno

muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
• Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis
žemųjų dažnių stiprinimas
• Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
• Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10
% T.H.D.)

Prijungimo galimybė
•
•
•
•
•

Garso įvestis: Skirta nešiojamajam MP3 grotuvui
Priešstiprintuvio išvestis: 2 poros RCA (K/D)
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
„Bluetooth“ versija: 2,1
„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 10M or
30FT

Suderinamumas su „Android“ telefonais
•
•
•
•

„Android“ versija: V2.2 arba naujesnė
„Bluetooth“ versija: V2.1 arba naujesnė
Įkrovimas: Per „micro USB“ jungtį
Įrenginio plotis: 52–73 mm

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

• Ekrano užtemdymas: Pasirenkama kas 10/20 sek.

Priedai

• Vartotojo vadovas: anglų, ispanų
• Greitos pradžios vadovas: Anglų, ispanų k.

Maitinimas

• Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D):
188 x 58 x 140 mm
• Korpusas: 1 DIN jungtis
•
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