
 

 

Philips CarStudio
Automediadockingsysteem

Dock voor Android-telefoon

CMD305A
Dock hem op uw dashboard

met gratis CarStudio-app voor optimaal gebruik in de auto
Kruip fluitend achter het stuur met dit Philips-entertainmentsysteem voor in de auto, dat naadloos 

samenwerkt met uw Android-telefoon. Laad uw apparaat op via het dashboard, bepaal zelf waarnaar 

u luistert met de gratis app en beantwoord handsfree telefoongesprekken, of uw telefoon nu in het 

dock is geplaatst of niet.

Haal alles uit uw Android-telefoon
• Ingebouwde Bluetooth voor handsfree bellen en muziek via de luidsprekers
• Gratis Philips CarStudio-app voor het bedienen van wat u afspeelt
• Speel nummers van de Android-telefoon af onderweg
• Staande en liggende modus voor de flexibiliteit om beelden schermvullend te tonen

Eenvoudig te gebruiken
• Intrekbaar dock voor een strak en gestroomlijnd dashboard
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• Audio-uitgang voor versterkertoevoeging
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
• Verstelbare klem voor verschillende Android-smartphones

Geniet van superieur geluid
• Ruisonderdrukkingstechnologie voor helderder handsfree belen
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• Music Zone voor aanpasbare sweet spots



 Music Zone

Met de innovatieve Music Zone-technologie 
van Philips kunnen de bestuurder en passagiers 
genieten van hun muziek met een sterker 
ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de 
artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen 
gemakkelijk de luisterzones voor muziek 
omschakelen van de bestuurder naar de 
passagiers en terug om de beste geluidsfocus in 
de auto te krijgen. Een speciale 
zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf 
gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en 
Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto 
dynamisch en gemakkelijk op uw eigen 
luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt 
laten aansluiten.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas 
en treble, maximaliseert de volumeprestaties 
en creëert een indrukwekkende 
luisterervaring met slechts één druk op de 
knop. De geavanceerde elektronische circuits 
kalibreren bestaande geluids- en volume-
instellingen en bas, treble en volume worden 
maximaal versterkt zonder vervorming. De 

muziek krijgt een extra dimensie door een 
krachtig geluid in een merkbaar breder 
geluidsspectrum.

Ingebouwde Bluetooth

Houd alles onder controle met dit ingebouwde 
Philips-systeem. Dankzij de ingebouwde 
Bluetooth-verbinding kunt u uw iPhone 
koppelen aan het audiosysteem van de auto. 
Hierdoor kunt u handsfree bellen via de 
ingebouwde microfoon en de luidsprekers van 
de auto. Met dit systeem kunt u ook luisteren 
naar alle muziek op uw iPhone via de 
luidsprekers van uw auto, zonder dat u uw 
apparaat zelfs maar in het dock hoeft te 
plaatsen. Een stabiele verbinding en geweldige 
geluidskwaliteit zorgen dat 
telefoongesprekken altijd helder klinken. Met 
Philips kunt u uw ogen op de weg houden en 
uw handen aan het stuur – wat de rijveiligheid 
en uw rijcomfort bevordert.

Gratis Philips CarStudio-app

De Philips CarStudio app voegt een groot 
aantal unieke functies toe aan Philips-
basisstations. Het laat u handsfree bellen met 

uw Android-telefoon en bladeren door uw 
muziekcollectie. Alle bedieningsknoppen zijn 
groot voor gemakkelijk gebruik. Voeg een 
interface toe die eenvoudig intuïtief is en u 
heeft de perfecte app voor gebruik in de auto. 
De app is geheel gratis en verkrijgbaar voor 
download in de Google Play Store.

Intrekbaar dock

Maak uw autorit comfortabeler met dit Philips-
entertainmentsysteem voor in de auto. Plaats 
uw iPhone of iPod in het dock, en de iPhone of 
iPod wordt een integraal onderdeel van het 
audiosysteem van uw auto. Lastige 
aansluitingen en lelijke draden behoren tot het 
verleden. Zet uw Apple-apparaat gewoon in de 
houder en u bent klaar om deze op te laden, er 
muziek mee af te spelen of handsfree te bellen. 
U kunt zelfs de andere functies gebruiken die 
beschikbaar zijn op uw apparaat – zoals 
navigatiesystemen en locatieservices. Kies 
voor de gemakkelijkste weg met Philips.
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Display
• Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
• Verlichte toetsen: Wit

Media afspelen
• USB Flash Drive
• Bluetooth-streaming van muziek
• Muziek van Android-telefoon
• Audio-ingang

Audioweergave
• Media afspelen: USB Flash Drive
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele 

bitsnelheid
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/

pauze, Vorige/volgende, Snel achteruitspoelen/snel 
vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle

• Afspeelmodus: Android-telefoon opladen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: AM, FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en 

opslaan
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Zendernaam, Programmatype, Nieuws en 

verkeersinformatie, Automatische 
frequentiezoeker

Geluid
• Equalizer: 3-bands
• Equalizer-instellingen: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, 

Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass 

Boost
• Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 24 W kanalen (4 

ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit
• Audio-ingang: Voor afspelen van draagbare MP3-

spelers
• Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
• Bluetooth-versie: 2,1
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

Compatibiliteit met Android-telefoons
• Android-versie: V2.2 of hoger
• Bluetooth-versie: V2.1 of hoger
• Opladen: Via de micro-USB-aansluiting
• Apparaatbreedte: Tussen 52 mm en 73 mm

Veiligheid/antidiefstal
• Verduistering van display: naar keuze na 10/20 sec

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Spaans
• Snelstartgids: Engels, Spaans

Vermogen
• Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

188 x 58 x 140 mm
• Chassis: 1 DIN
•
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