
 

 

Philips CarStudio
Auton telakointiasema

iPod/iPhone-telakka

CMD310
Telakoi laite kojelautaan

Sisältää ilmaisen iPhone-sovelluksen parhaaseen kuuntelukokemukseen autossa

Ota ohjat käsiisi Philipsin auton viihdejärjestelmällä, joka toimii saumattomasti iPhonen/
iPodin kanssa. Lataa laitteesi kojelaudalla, hallitse soittolistoja ilmaisen sovelluksen avulla ja 
vastaa handsfree-puheluihin riippumatta siitä, onko puhelin telakoitu vai ei.

Tuo iPhonen/iPodin parhaat puolet esiin
• Lataa ja käytä iPhonea/iPodia telakointiasemassa
• Hallitse toimintoja ilmaisella Philips CarStudio -sovelluksella
• Kiinteä Bluetooth handsfree-puheluille ja musiikin kuunteluun kaiutinten kautta
• Nauti lempikappaleistasi iPhonesta/iPodista matkan aikana
• Pysty- ja vaaka-asennot joustavaan katseluun

Helppokäyttöinen
• Siisti ja tyylikäs kojelauta sisäänvedettävällä telakalla
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• Äänilähtö lisävahvistimelle
• Äänitulo/MP3-tulo toistaa musiikin kannettavista soittimista

Loistava äänenlaatu
• Selkeämmät handsfree-puhelut äänenvaimennustekniikan ansiosta
• MAX Sound lisää tehoa
• Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla



 Music Zone

Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan 
ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia 
musiikista todentuntuisemmin ja juuri 
sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. 
Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa 
musiikinkuuntelualuetta kuljettajasta 
matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi 
kohdentamiseksi autossa. Erillinen 
kuuntelualueen hallintapainike sisältää kolme 
ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja 
etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja 
dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen 
sen perusteella, oletko autossa yksin vai 
matkustajien seurassa.

MAX-ääni

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa ja 
diskanttia, vahvistaa äänenlaatua kaikilla 
voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan 
kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen 
painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat 
äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja 
antavat näin särötöntä lisätehoa basso- ja 
diskanttitoistoon sekä äänenvoimakkuuteen. 
Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat 
huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on 
entistä miellyttävämpää.

Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod
Tee matkanteosta mukavampaa Philipsin auton 
viihdejärjestelmän avulla. Liitä iPhonesi tai 
iPodisi osaksi autosi äänijärjestelmää 
asettamalla se telakointiasemaan. Hankalat 
liitännät ja rumat johdot ovat historiaa. Voit 
ladata Apple-laitteesi, toistaa sen sisältöä ja 
soittaa handsfree-puheluja yksinkertaisesti 
asettamalla laite telakointiasemaan. Voit myös 
käyttää laitteesi muita toimintoja, kuten 
navigointiohjelmia tai paikannuspalveluja. 
Helpota elämääsi – valitse Philips.

Kiinteä Bluetooth

Säilytä hallinta Philipsin auton äänijärjestelmän 
avulla. Kiinteän Bluetoothin ansiosta voit 
yhdistää iPhonesi auton äänijärjestelmään, jotta 
voit puhua handsfree-puheluja kiinteän 
mikrofonin ja auton kaiutinten kautta. Voit 
myös kuunnella iPhonen musiikkia auton 
kaiutinten kautta telakoimatta laitettasi. Vakaa 
yhteys ja erinomainen äänenlaatu takaavat, että 
puhelusi kuuluvat aina selkeästi. Philipsin 
ansiosta voit pitää katseesi tiessä ja kätesi ratin 
ympärillä. Matkanteko on turvallisempaa ja 
miellyttävämpää.

Ilmainen Philips CarStudio -sovellus

Philipsin ilmainen CarStudio-sovellus tuo 
suunnattomasti ainutlaatuisia ominaisuuksia 

Philips-telakointiasemiin. Voit soittaa 
handsfree-puheluja iPhonellasi, selata 
musiikkikokoelmaasi ja jakaa kuuntelemasi 
kappaleen ystäviesi kanssa Facebookin tai 
Twitterin välityksellä. Kun iPhone tai iPod on 
vaaka-asennossa, hallintapainikkeiden koko 
suurentuu, jolloin niitä on helpompi käyttää. 
Lisäksi sovelluksessa on intuitiivinen 
käyttöliittymä, mikä tekee siitä täydellisen ajon 
aikana käytettäväksi. Sovelluksen voi ladata 
täysin ilmaiseksi Applen App Storesta.

Toista musiikkia iPhonesta/iPodista
Nauti lempikappaleistasi iPhonesta/iPodista 
matkan aikana

Pysty- ja vaaka-asento
Pysty- ja vaaka-asennot joustavaan katseluun

Sisäänvedettävä telakka

Pidä kojelautasi siistinä Philipsin 
sisäänvedettävän telakan avulla. Kun haluat 
pitää auton siistinä, voit piilottaa telakan 
kokonaan näkyvistä yhdellä napinpainalluksella. 
Nerokkaan suunnittelun ja muotoilun ansiosta 
laite vetää telakan kokonaan sisään 
muodostaen siistin ja sileän pinnan. Philipsin 
auton viihdejärjestelmä tuo yksinkertaiseen 
muotoiluun uusia ulottuvuuksia.
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Näyttö
• Tyyppi: Teräväkontrastinen mustavalkoinen LCD
• Näppäimistön valaistus: valkoinen

Toistomuodot
• Musiikkia iPodista/iPhonesta: KYLLÄ
• USB Flash -asema: KYLLÄ
• Musiikin suoratoisto Bluetoothin kautta: KYLLÄ

Äänen toisto
• Toistomuodot: USB Flash -asema
• Pakkausformaatti: MP3, WMA
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva 

bittinopeus
• USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/

edellinen, Pikakelaus eteen ja taakse, Jatkuva toisto, 
Satunnaistoisto

• Toistotila: iPodin/iPhonen lataus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja 

tallennus
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Aseman nimi, Ohjelman tyyppi, Uutiset ja 

liikenne, Automaattinen taajuushaku

Ääni
• Taajuuskorjain: 3 kaistaa
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, 

Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
• Äänenparannus: MAX-ääni, Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
• Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 24 W (4 ohmia, 

harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät
• MP3 Link: musiikin toistamiseen kannettavasta 

MP3-soittimesta
• Esivahvistimen lähtö: RCA, 2 paria (vasen/oikea)
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-versio: 2,1
• Bluetooth-kantama: suoraan edestä 8 m

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch

Varkauden esto
• Näytön lepotila: 10 tai 20 sekunnin viive

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: Lisävaruste
• Käyttöopas: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia
• Pikaopas: englanti, ranska, hollanti, saksa, italia

Virta
• Virtalähde: 12 V DC

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 188 x 58 x 140 mm
• Alusta: 1 Din
•
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