Philips CarStudio
Autós médiadokkoló
rendszer

dokkolóegység iPod/iPhone-hoz

CMD310

Dokkolja a műszerfalra
az autós használatra optimalizált ingyenes iPhone alkalmazás segítségével
Ragadja meg a vezetést ezzel a Philips autós szórakoztató rendszerrel, amely zökkenőmentesen
együttműködik az iPhone/iPod készülékével. Töltheti a készüléket a műszerfalról, vezérelheti a lejátszást
egy ingyenes alkalmazás segítségével és fogadhatja a hívásokat kihangosítva, függetlenül attól, hogy a
telefon dokkolva van-e vagy sem.
Hozza ki a legjobbat az iPhone/iPod készülékéből
• A töltéshez csak dokkolja iPhone/iPod készülékét, hogy az teljes körűen használhassa
• Ingyenes Philips CarStudio alkalmazás a lejátszás vezérléséhez
• Beépített Bluetooth a kihangosított hívásokhoz és a zene hangsugárzókon való lejátszásához
• Zeneszámok lejátszása iPhone/iPod készülékről – kedvencek az útra
• Fekvő és álló mód a megtekintés teljes rugalmassága érdekében
Egyszerű használat
• Visszahúzható dokkoló, hogy a műszerfal ne nézzen ki rendetlenül
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Hangkimeneti tartozék az erősítő felé
• Audio/MP3 bemenet a hordozható zenelejátszáshoz
Élvezze a tökéletes hangzást!
• Zajkioltási technológia a tisztább kihangosított beszélgetések érdekében
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Music Zone az állítható hallgatási területekhez
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Fénypontok
Music Zone

A Philips innovatív Music Zone technológiája
lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az
előadó szándékai szerinti, élethűbb
térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok
könnyen átválthatják a zenehallgatási
területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd
vissza a legjobb autós hanghatás elérése
érdekében. A speciális területszabályzó gomb
három előre megadott beállítással – bal, jobb
és első (valamint összes) – rendelkezik, így
dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási
igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon
akár egyedül, akár utasokkal.
MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a
mélyhangokat, maximálisra növeli a
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási
élményt biztosítja a gomb egy érintésére.
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerőbeállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és
maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy
torzítás lépne fel. A végeredmény a
hangspektrum és a hangerő érezhető
felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot,
és jelentősen feljavít bármilyen zenét.
Dokkolja és töltse iPhone/iPod
készülékét
Tegye könnyebbé az autóutat a Philips autós
szórakoztató rendszerével. Mindössze annyit
kell tennie, hogy iPhone vagy iPod készülékét

az autó audiorendszerének részévé teszi. A
bonyolult csatlakozások és kellemetlen
kábelrengeteg már a múlté. Csak helyezze az
Apple készülékét a foglalatba, és már készen is
áll, hogy azt töltse, vagy zenét játsszon le róla
vagy kihangosított hívásokat folytasson le. A
készüléken rendelkezésre álló egyéb
funkciókat, például navigációs rendszert és
helymeghatározó szolgáltatásokat is
használhatja. Válassza a Philips által kínált
könnyebb utat.
Beépített Bluetooth

dokkolóállomásokhoz. Segítségével
kihangosított hívásokat folytathat az iPhone
készülékével, tallózhat a zenei
gyűjteményében, és a Facebook és Twitter
oldalakon keresztül megoszthatja barátaival,
hogy mit hallgat éppen. Amikor az iPhone vagy
iPod készülék fekvő tájolásban van elhelyezve,
a vezérlőgombok még nagyobbak az egyszerű
használat érdekében. Ehhez jön még az intuitív
felület, és máris megvan az autós használathoz
tökéletes alkalmazás. A teljesen ingyenes
alkalmazás az Apple App Store helyről tölthető
le.
Zeneszámok lejátszása iPhone/iPod
készülékről
Zeneszámok lejátszása iPhone/iPod
készülékről – kedvencek az útra
Fekvő és álló mód
Fekvő és álló mód a megtekintés teljes
rugalmassága érdekében

Folyamatosan az irányítása alatt tarthatja a
Philips autós szórakoztató rendszert. A
beépített Bluetooth révén csatlakoztathatja
iPhone készülékét a gépkocsi
audiorendszeréhez, hogy kihangosított
hívásokat folytathasson, a beépített mikrofon
és az autó hangsugárzói használatával. Arra is
lehetősége van, hogy az autó hangsugárzóin
keresztül hallgassa az iPhone készülékén
található zenefájlokat, anélkül, hogy a
készüléket dokkolnia kellene. A stabil
csatlakozás és a kiváló hangminőség biztosítja,
hogy a telefonhívások mindig tiszták legyenek.
A Philips segítségével a szemét az úton, a kezét
pedig a kormányon tarthatja – így
biztonságosabban és élvezetesebben utazhat.
Ingyenes Philips CarStudio alkalmazás

Visszahúzható dokkoló

Tartsa rendezetten a műszerfalát a Philips
visszahúzható dokkoló segítségével. Amikor
szeretné, hogy az autója tökéletesen nézzen ki,
egyetlen gombnyomással eltüntetheti a
dokkolót. A kiváló műszaki és formatervezés
révén a dokkoló teljesen behúzható, így sima
felület marad utána. A Philips autós
szórakoztató rendszerek esetében fontos
szempont az egyszerűség.

A Philips CarStudio alkalmazás számtalan
egyedülálló funkciót kínál a Philips

MusicZone
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Műszaki adatok
Kijelző

• Típus: Magas kontrasztú fekete-fehér LCD
• Gombmegvilágítás: Fehér

• Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W x 4 csatorna (4
ohm, 10% T.H.D.)

Adathordozók lejátszása

Csatlakoztathatóság

• Zene iPod/iPhone-ról
• USB flash meghajtó
• Bluetooth streaming

Audiolejátszás
•
•
•
•

Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
Tömörítési formátum: MP3, WMA
ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kbps és változó
bitsebesség
• Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/
Következő, Gyors előre/Gyors vissza, Ismétlés,
Véletlenszerű lejátszás
• Lejátszási mód: iPod/iPhone töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

•
•
•
•
•

MP3-Link: Hordozható MP3 zenelejátszáshoz
Előerősítő kimenet: 2 pár RCA(B/J)
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth verzió: 2.1
Bluetooth tartomány: hatótávolság: 8 méter

iPhone kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S

iPod kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPod touch

Biztonság/lopásvédelem

• Kijelzőelsötétítés: 10/20 mp választható

Tartozékok

• Hangolási sávok: AM, FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus keresés és
tárolás
• Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
• RDS: Állomásnév, Programtípus, Hírek és
közlekedés, Automatikus frekvencia

• Távvezérlő: Nem tartozék
• Felhasználói kézikönyv: Magyar, holland, francia,
német, olasz
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia,
holland, német, olasz

Hang

• Tápegység: 12 V egyenáram (DC)

• Hangszínszabályzó: 3 sávos
• Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, Jazz,
Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó
által megadott
• Hangzásjavítás: MAX Sound, Dinamikus
basszuskiemelés

Tápellátás
Méretek

• Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
188 x 58 x 140 mm
• Burkolat: 1 Din
•
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