
 

 

Philips CarStudio
Lydsystem for bil

CD
USB

CEM2101
Opplev levende musikk i bilen

Lidenskap for lyd
Med Philips CEM2101 kan du enkelt høre på musikk fra flere kilder med CD, USB og 
bærbare MP3-spillere i bilen. Det har tyverisikkert, avtakbart frontpanel og støtdempende 
beskyttelse for feilfri musikk på farten.

Nyt overlegen lyd
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Musikksone for justerbare favorittsteder
• Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
• 2-bånds parametrisk equalizer med åtte forhåndsinnstillinger
• Super støtbeskyttelse for jevn musikknytelse
• Innebygde forsterkere, 50 W x 4, for ypperlig lydkvalitet

Design som passer i bilen
• LCD med høy kontrast for perfekt visning
• Avtakbart frontpanel for tyverisikring

Lett å bruke
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang
• Lyd ut for ekstra forsterker
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format



 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.

DBB dynamisk bassforsterking

Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å 
forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk 
slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt 
når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen 
høres imponerende ut hele tiden.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet 
fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen 
også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, 
er å koble den bærbare MP3-spilleren til 
lydsystemet.

Bla etter mappe eller sang

Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor 
eller album mye raskere, ved å la deg bla 
gjennom sanger og mapper, som er det vanlige 
innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den 
dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre 
enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – 
trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og 
trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar 
deg søke gjennom musikken din raskt og 
enkelt, slik at du kan konsentrere deg om 
kjøringen.

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.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.
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Skjerm
• Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast (ni tegn)
• Tastbelysning: Rød
• Diffust lys i platesporet: Rød

Avspillingsmedier
• Plate: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, 

WMA
• USB-flashstasjon
• MP3-kobling: for bærbar avspilling av MP3-musikk
• Musikkenheter via bakre Aux

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk
• 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

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

Programtype, Stasjonsnavn

Lyd
• Equalizer: 2-bånds

• Equalizer-innstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, 
Optimal, Techno, Brukerdefinert

• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), 
MAX-lyd, Musikksone

• Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
• Utgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 

% T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter
• Forforsterkerutgang: 1 par bakre RCA (V/H)
• Bakre Aux-inngang
• Kablet lyddemping
• Kablet ekstern inngang

Sikkerhet/tyverisikring
• Frontpanel: Avtakbar

Tilbehør
• Brukerhåndbok: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, 

Tysk, Italiensk
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, fransk, nederlandsk, 

tysk, italiensk

Drift
• Strømforsyning: 12 V DC

Mål
• Produktmål (B x H x D): 

188 x 58 x 190 millimeter
• Chassis: 1 Din
•
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