
 

 

Philips CarStudio
Samochodowa stacja 
dokująca

Stacja dokująca do telefonu Android

CMD305A
Dokowanie na desce rozdzielczej

dzięki bezpłatnej aplikacji CarStudio do korzystania w samochodzie

Przejmij kontrolę dzięki samochodowemu zestawowi audiowizualnemu firmy Philips, który idealnie 

współpracuje z telefonami z systemem Android. Możesz ładować urządzenie na desce rozdzielczej, 

sterować odtwarzaniem zawartości za pomocą bezpłatnej aplikacji, a także odbierać połączenia bez 

użycia rąk bez względu na to, czy telefon jest zadokowany czy nie.

Wykorzystaj potencjał telefonu z systemem Android
• Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym 

oraz odtwarzanie muzyki za pośrednictwem głośników
• Bezpłatna aplikacja CarStudio firmy Philips do sterowania odtwarzaniem
• Odtwarzanie utworów z telefonu z systemem Android w podróży
• Orientacja pionowa i pozioma dla maksymalnej swobody wyświetlania

Łatwa obsługa
• Wysuwana podstawka dokująca pozwala cieszyć się uporządkowaną, elegancką deską 

rozdzielczą
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Regulowane zapięcie pasuje do różnych smartfonów z systemem Android

Ciesz się doskonałym dźwiękiem
• Technologia redukcji szumów zapewnia czystszy dźwięk podczas wykonywania połączeń w 



 Music Zone

Innowacyjna technologia Music Zone firmy 
Philips umożliwia kierowcy i pasażerom 
słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem 
przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców 
nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób 
przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją 
dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz 
odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie 
dźwięku w samochodzie. Dedykowany 
przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie 
zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód 
(oraz Całość). Dzięki temu można w prosty 
sposób dynamicznie dostosować się do swoich 
potrzeb podczas słuchania samemu lub z 
pasażerami.

Funkcja MAX Sound

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i 
wysokich oraz podniesienie do maksimum 
mocy głośności, co daje imponujące efekty 
podczas słuchania muzyki. Zaawansowany 
układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje 
bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od 
razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz 
głośność do poziomu przekraczającego 
maksymalny oryginalny poziom bez 
zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy 

wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum 
dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki 
każdej muzyce.

Wbudowany moduł Bluetooth

Zestaw samochodowy firmy Philips zapewnia 
stałą kontrolę. Wbudowany moduł Bluetooth 
pozwala podłączyć telefon iPhone do 
samochodowego zestawu audio, umożliwiając 
prowadzenie rozmów w trybie 
głośnomówiącym z wykorzystaniem 
wbudowanego mikrofonu oraz głośników 
samochodowych. Moduł pozwala także 
odtwarzać pliki muzyczne z telefonu iPhone za 
pośrednictwem głośników samochodowych — 
nawet bez konieczności dokowania urządzenia. 
Stabilne połączenie oraz świetna jakość 
dźwięku sprawiają, że podczas prowadzenia 
rozmów głos zawsze jest wyraźny. Dzięki 
firmie Philips możesz nie spuszczać oczu z 
drogi i nie zdejmować rąk z kierownicy, przez 
co jazda będzie bezpieczniejsza i 
przyjemniejsza.

Bezpłatna aplikacja CarStudio firmy 
Philips

Aplikacja Philips CarStudio wzbogaca stacje 
dokujące firmy Philips o mnóstwo 
wyjątkowych funkcji. Umożliwia wykonywanie 

połączeń w trybie głośnomówiącym za pomocą 
telefonu z systemem Android, a także 
przeglądanie muzycznej kolekcji. Przyciski 
sterujące są duże, co ułatwia dostęp. 
Wszystkie te cechy w połączeniu z intuicyjnym 
interfejsem sprawiają, że ta aplikacja doskonale 
sprawdza się w samochodzie. Można ją pobrać 
całkowicie bezpłatnie ze sklepu Google Play 
Store.

Wysuwana podstawka dokująca

Droga może być prostsza dzięki 
samochodowemu zestawowi audiowizualnemu 
firmy Philips. Wystarczy zadokować telefon z 
systemem Android, aby przekształcić go w 
element samochodowego zestawu 
audiowizualnego. Kłopotliwe połączenia i 
szpecące kable należą do przeszłości. Umieść 
telefon z systemem Android w podstawce, aby 
go ładować, odtwarzać jego zawartość oraz 
wykonywać połączenia w trybie 
głośnomówiącym. Możesz także korzystać z 
innych funkcji dostępnych w urządzeniu, np. z 
nawigacji oraz usług opartych na lokalizacji. 
Podróżowanie staje się prostsze dzięki firmie 
Philips.
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Wyświetlacz
• Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały
• Podświetlenie przycisków: Biały

Odtwarzane nośniki
• Pamięć flash USB
• Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth
• Muzyka z telefonu z systemem Android
• Wejście audio

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
• Format kompresji: MP3, WMA
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s, 

zmienna prędkość przepływu
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 

Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

• Tryb odtwarzania: Ładowanie telefonu z systemem 
Android

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: AM, UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne 

wyszukiwanie i zapisywanie
• Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Informacje i 

komunikaty drogowe, Automatyczny wybór 
częstotliwości

Dźwięk
• Korektor: 3-pasmowy
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, 

Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez 

użytkownika
• Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, 

Dynamiczne wzmocnienie basów
• Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały
• Moc wyjściowa (RMS): 24 W x 4 kanały (4 omy, 

10% T.H.D.)

Możliwości połączeń
• Wejście audio: Do odtwarzania muzyki w formacie 

MP3 z urządzeń przenośnych
• Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P)
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
• Wersja Bluetooth: 2,1
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Zgodność z telefonami z systemem 
Android
• Wersja systemu Android: Wersja 2.2 lub nowsza
• Wersja Bluetooth: Wersja 2.1 lub nowsza
• Ładowanie: Przez złącze micro-USB
• Szerokość urządzenia: Od 52 do 73 mm

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed 
kradzieżą
• Zaciemnienie wyświetlacza: 10/20 s (do wyboru)

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: angielski, hiszpański
• Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, hiszpański

Moc
• Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

188 x 58 x 140 mm
• Płyta montażowa: 1 DIN
•
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