
 

 

Philips CarStudio
Mediálny dokovací systém 
do automobilu

• Dok pre telefón so systémom 
Android

CMD305A
Zapojenie do doku na priestorovej doske

s bezplatnou aplikáciou CarStudio na jednoduché použitie v aute

Chopte sa volantu s týmto zábavným systémom Philips do auta, ktorý bude hladko spolupracovať s 

vaším telefónom so systémom Android. Nabíjajte zariadenie na prístrojovej doske, ovládajte 

prehrávanie s bezplatnou aplikáciu a prijímajte hovory bez použitia rúk, či už je telefón v doku, alebo nie.

Využite svoj telefón so systémom Android naplno
• Vstavané rozhranie Bluetooth pre hands-free hovory a počúvanie hudby z reproduktorov
• Bezplatná aplikácia Philips CarStudio na ovládanie prehrávania
• Prehrávajte skladby z telefónu so systémom Android počas jazdy
• Režim na výšku a na šírku pre dokonale flexibilné zobrazenie

Jednoduché používanie
• Zasúvateľná dokovacia stanica pre úhľadnú a elegantnú palubnú dosku
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Zvukový výstup na pridanie zosilňovača
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Nastaviteľná spona je vhodná pre rôzne smartfóny so systémom Android

Vychutnajte si úžasný zvuk
• Technológia potláčania hluku pre zrozumiteľnejšie hands-free hovory
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchových zón



 Technológia Music Zone

Inovatívna technológia Music Zone od 
spoločnosti Philips umožní vodičovi a 
spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším 
priestorovým efektom tak, ako si to želal sám 
autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať 
posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a 
späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný 
zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne 
tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri 
predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a 
Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk 
nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať 
dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými 
spolujazdcami.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité 
zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje 
výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší 
zážitok z počúvania, a to všetko stlačením 
jediného tlačidla. Prepracované elektronické 
obvody presne zmerajú existujúce zvukové 
nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu 
maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom 

je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a 
hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý 
posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Zabudovaný Bluetooth

Majte veci pod kontrolou s automobilovým 
systémom Philips. Vstavané rozhranie 
Bluetooth vám umožňuje pripojiť iPhone k 
zvukovému systému vozidla, aby ste mohli 
telefonovať a prijímať hands-free hovory 
pomocou vstavaného mikrofónu a 
reproduktorov automobilu. Taktiež vám 
umožňuje počúvať všetku hudbu uloženú v 
zariadení iPhone z reproduktorov automobilu 
bez nevyhnutnosti vkladať zariadenie do 
dokovacej stanice. Stabilné pripojenie a 
vynikajúca kvalita zvuku sú zárukou 
zrozumiteľných telefonických hovorov. 
Spoločnosť Philips vám dáva možnosť sledovať 
dianie pred vami a mať ruky pevne položené na 
volante – čím poskytne bezpečnejší a 
príjemnejší zážitok z jazdy.

Bezplatná aplikácia Philips CarStudio

Aplikácia Philips CarStudio vnáša do 
dokovacích staníc Philips nespočetné 

množstvo jedinečných funkcií. Umožní vám 
telefonovať bez použitia rúk cez váš telefón so 
systémom Android a prehľadávať vašu 
hudobnú zbierku. Všetky ovládacie tlačidlá sú 
veľké a ľahko sa ovládajú. Pridajte k tomu 
intuitívne rozhranie a dostanete aplikáciu ako 
stvorenú na použitie v automobile. Aplikácia je 
dostupná na prevzatie celkom zdarma v 
predajni Google Play.

Zasúvateľná dokovacia stanica

Uľahčite si jazdu so zábavným systémom 
Philips určeným do automobilov. Jednoduchým 
vložením do dokovacej stanice premeníte svoj 
telefón so systémom Android na súčasť 
zvukového systému vozidla. Problematické 
pripojenia a nepekné káble sú odteraz 
minulosťou. Stačí vložiť telefón so systémom 
Android do kolísky a môžete ho začať nabíjať 
alebo z neho prehrávať súbory, dokonca aj 
telefonovať bez použitia rúk. Používať môžete 
aj ďalšie funkcie zariadenia – napr. navigačné 
systémy a lokalizačné služby. Doprajte si 
skutočne šťastnú cestu so spoločnosťou 
Philips.
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Displej
• Typ: Čiernobiely displej LCD s vysokým 

kontrastom
• Podsvietenie tlačidiel: Biela

Prehrávané médiá
• USB jednotka Flash: áno
• Prúdový prenos hudby cez Bluetooth: áno
• Hudba z telefónu so systémom Android: áno
• Zvukový vstup: áno

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a 

premenlivá bitová rýchlosť
• Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce, Rýchle pretáčanie 
dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Opakovať, 
Náhodný výber

• Režim prehrávania: Nabíjanie telefónu so 
systémom Android

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: AM, FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a 

uloženie
• Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Názov stanice, Typ programu, Správy a 

dopravná situácia, Automatické nájdenie 
frekvencie

Zvuk
• Ekvalizér: 3-pásma
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, 

Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované 
používateľom

• Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Dynamické 
zvýraznenie basov

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

10 % THD)

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup: Na prehrávanie súborov MP3 z 

prenosných zariadení
• Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (Ľ/P)
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Kompatibilita s telefónmi so systémom 
Android
• Verzia systému Android: 2.2 alebo novšia
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1 alebo novšia
• Nabíjanie: Cez konektor micro USB
• Šírka zariadenia: Od 52 mm do 73 mm

Bezpečnosť/proti odcudzeniu
• Prechod displeja do čiernej farby: Voliteľný 10/20 s

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Angličtina, Španielčina
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, španielsky

Príkon
• Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

188 x 58 x 140 mm
• Šasi: 1 Din
•
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