
 

 

Philips CarStudio
Mediedokkingssystem for 
bil

Dokkingstasjon for iPod/iPhone

CMD310
Dokk den på dashbordet

med gratis iPhone-app for optimal bruk i bilen
Ta kontrollen med dette Philips-systemet for underholdning i bilen, som fungerer enkelt 
med iPhone/iPod. Lad enheten på dashbordet, kontroller hva du spiller av med en gratis 
app, og svar på samtaler håndfritt, enten telefonen står i dokkingstasjonen eller ikke.

Få frem det beste i iPhone/iPod
• Bare dokk for å lade, og bruk iPhone/iPod til fulle
• Gratis Philips CarStudio-app for kontroll med hva du spiller av
• Innebygd Bluetooth for håndfrisamtaler og musikk på høyttalere
• Spill av sanger fra iPhone/iPod – lytt til favorittene dine på veien
• Stående og liggende modus for full visningsfleksibilitet

Lett å bruke
• Innskyvbar dokkingstasjon for et ryddig og elegant dashbord
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Lyd ut for ekstra forsterker
• Lyd/MP3 inn for bærbar avspilling av musikk

Nyt overlegen lyd
• Støyundertrykkingsteknologi for klarere håndfrisamtaler
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Musikksone for justerbare favorittsteder



 Musikksone

Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar 
fører og passasjerer nyte sin musikk med mer 
livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde 
tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt 
bytte musikklyttingssonene fra føreren til 
passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig 
lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp 
gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – 
venstre, høyre og front (og alle) – slik at du 
best mulig kan dekke lyttebehovene dine 
enkelt og dynamisk, alene eller sammen med 
passasjerene dine.

MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar 
forsterking av bassen og diskanten, 
maksimerer volumytelsen og gir en 
imponerende lydopplevelse med bare ett 
tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene 
kalibrerer de eksisterende lyd- og 
voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart 
bass, diskant og volum mer enn opprinnelig 
maksimalt nivå uten forvrengning. Både 
lydspekteret og volumet blir merkbart 
forsterket med en potent lydforsterkning som 
gjør at musikken kommer til sin rett.

Spill av og lad iPhone/iPod
Gjør kjøringen enklere med Philips' 
bilunderholdningssystem. Alt du må gjøre, er å 
dokke iPhone eller iPod for å gjøre den til en 
del av bilens lydanlegg. Vanskelige tilkoblinger 
og uoversiktlige ledninger er historie. Bare sett 
Apple-enheten din i holderen, så er du klar til 
å lade og spille av fra den, og til å ringe 
håndfritt. Du kan også bruke de andre 
funksjonene som finnes i enheten – som 
navigasjonssystemer og stedstjenester. Ta den 
enkle ruten med Philips.

Innebygd Bluetooth

Hold kontinuerlig kontroll med Philips' 
bilunderholdningssystem. Innebygd Bluetooth 
lar deg koble iPhone til bilens lydanlegg, slik at 
du kan ringe håndfritt med den innebygde 
mikrofonen og bilens høyttalere. Du kan også 
lytte til all musikken på iPhone på bilens 
høyttalere uten å måtte dokke enheten. En 
stabil tilkobling og fantastisk lydkvalitet sikrer 
at telefonsamtalene alltid er tydelige. Philips lar 
deg holde øynene på veien, og hendene på 
rattet – slik at du får en tryggere og mer 
behagelig tur.

Gratis Philips CarStudio-app

Philips CarStudio-appen gir en mengde unike 
funksjoner til Philips-dokkingstasjoner. Den lar 

deg ringe håndfritt med iPhone, bla gjennom 
musikksamlingen din og dele det du lytter til, 
med venner via Facebook og Twitter. Når 
iPhone eller iPod er i liggende modus, 
forstørres kontrollknappene for enkel tilgang. 
Legg til et grensesnitt som er enkelt og 
intuitivt, så har du den perfekte appen for bruk 
i bilen. Appen er helt gratis og kan lastes ned 
fra Apples App Store.

Spill av sanger fra iPhone/iPod
Spill av sanger fra iPhone/iPod – lytt til 
favorittene dine på veien

Stående og liggende modus
Stående og liggende modus for full 
visningsfleksibilitet

Innskyvbar dokkingstasjon

Hold dashbordet ryddig med Philips' 
innskyvbare dokkingstasjon. Når du vil at bilen 
skal se ryddig ut, kan du skjule 
dokkingstasjonen helt med et raskt trykk. 
Takket være genial teknologi og design kan 
dokkingstasjonen skyves helt inn, slik at 
overflaten blir ryddig og glatt. Philips' 
bilunderholdningssystemer gjør enkelthet til en 
kunst.
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Skjerm
• Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast
• Tastbelysning: Hvit

Avspillingsmedier
• Musikk fra iPod/iPhone
• USB-flashstasjon
• Bluetooth-streaming av musikk

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel 

bithastighet
• USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, 

Hurtig forover / Hurtig bakover, Gjenta, Shuffle
• Avspillingsmodus: Lade iPod/iPhone

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: AM, FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
• Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Nyheter og 

trafikkmeldinger, Auto-frekvens

Lyd
• Equalizer: Trebånds
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, 

Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert
• Lydforbedring: MAX-lyd, dynamisk bassforsterking 

(DBB)

• Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
• Utgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 

% T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-link: For bærbar avspilling av MP3-musikk
• Forforsterkerutgang: 2 par bakre RCA (V/H)
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-versjon: 2,1
• Bluetooth-rekkevidde: Fri siktlinje, 8 m

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch

Sikkerhet/tyverisikring
• Slukking av displayet: Valgbar, 10/20 sek

Tilbehør
• Fjernkontroll: Ikke inkludert
• Brukerhåndbok: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, 

Tysk, Italiensk
• Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, nederlandsk, 

tysk, italiensk

Drift
• Strømforsyning: 12 V DC

Mål
• Produktmål (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
• Chassis: 1 Din
•
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