
 

 

Philips CarStudio
Sistema de áudio para 
carros

CD
USB

CEM2100X
Curta músicas no carro

Obcecados por som
Com o Philips CEM2100X, você viaja na companhia do melhor da música de diferentes 
fontes: CD, dispositivo USB e MP3 player. Ele dispõe de painel frontal removível 
antirroubo e proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Áudio de altíssima qualidade
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Music Zone para pontos de audição ajustáveis
• O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
• Equalizador 2-band com 8 modos de equalização pré-programados
• Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar

Design que combina com seu carro
• LCD de alto contraste para uma exibição perfeita
• Painel frontal removível antifurto

Fácil de usar
• Conexão USB e cartão de memória SDHC para reprodução de MP3/WMA
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Navegue por pastas ou músicas para pesquisa rápida ou acesso rápido
• Saída de áudio para adicionar um amplificador



 Music Zone

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips 
permite que o motorista e os passageiros 
ouçam músicas com um efeito mais vibrante, 
exatamente como o artista gostaria que 
fossem ouvidas. Os usuários podem alternar 
com toda facilidade entre as zonas de audição 
de músicas — do motorista para os 
passageiros e vice-versa — obtendo o melhor 
foco sonoro no interior do carro. O botão de 
controle de zona oferece três ajustes 
predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e 
todas as zonas). Com esses ajustes, você pode 
adaptar o som de acordo com suas 
preferências de forma fácil e dinâmica, quando 
estiver sozinho ou com outras pessoas no 
carro.

Reforço dinâmico de graves (DBB)

Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), 
as freqüências de graves são eletronicamente 

aprimoradas, para a obtenção de uma 
reprodução de som consistente, 
especialmente quando o volume do alto-
falante é reduzido. Você escuta os graves a 
todo momento.

USB Direct e slots para cartão SD/
SDHC

Graças à capacidade de transferência de 
arquivos, você pode aproveitar a praticidade e 
se divertir acessando mais músicas digitais 
através das conexões USB e cartão de 
memória SDHC.

MP3 Link

A conectividade MP3 Link permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos 
de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir 
suas músicas favoritas com qualidade de som 
superior, o MP3 Link é extremamente prático, 

afinal, você só precisa conectar o MP3 player 
ao sistema de áudio.

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma 
amplificação instantânea de graves e agudos, 
maximizando o desempenho do volume e 
criando uma experiência impressionante com 
o toque de apenas um botão. O conjunto de 
circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som 
e reforça instantaneamente os graves, agudos e 
o volume além dos níveis máximos originais, 
sem distorções. O resultado final é uma 
amplificação considerável no volume do som e 
um potente reforço de áudio que vão turbinar 
qualquer música.
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Display
• Tipo: LCD em preto-e-branco de alto contraste 

(nove caracteres)
• Iluminação das teclas: Vermelho
• Luz difusa no slot para disco: Vermelho

Mídia de reprodução
• Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, 

WMA
• Conexão USB
• Cartão SD/SDHC
• MP3 Link: para reprodução de músicas em MP3 

portáteis
• Dispositivos de música via Rear Aux (entrada 

auxiliar traseira)

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Modos de reprodução de discos: Avançar/

retroceder rapidamente, Pesquisar próximo 
álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa 
anterior

• Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
• Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa 

de transferência variável
• Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Anterior/

Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, 
Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
• Sintonia digital automática
• Aprimoramentos do sintonizador: Pesquisa e 

armazenamento automáticos

• Nº de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Frequência automática, Notícias e trânsito, 

Tipo de programa, Nome da estação

Som
• Equalizador: 2 bandas
• Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, 

Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, 

MAX Sound, Music Zone
• Potência de saída (W RMS): 4 canais de 22 W (4 

ohms, DHT de 10%)

Conectividade
• Saída pré-amplificada: Dois pares de RCA (E/D)
• Entrada auxiliar traseira
• Controle de áudio fisicamente conectado
• Entrada remota fisicamente conectada

Segurança/antifurto
• Painel frontal: Destacável

Acessórios
• Controle remoto: Controle remoto fino com 

bateria
• Manual do Usuário: Português (Brasil)
• Guia de início rápido: Português (Brasil)

Alimentação
• Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

188 x 58 x 190 mm
• Chassi: 1 Din
•
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