
 

 

Philips
Samochodowy zestaw 
audio

• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-
CD

CEM210
Pełnia radości z muzyki podczas podróży

dzięki możliwości odtwarzania formatów CD, MP3 i WMA
Radio samochodowe CEM210 umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — płyt CD, urządzeń 

USB i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażone w zapobiegający kradzieży odłączany panel 

przedni i ochronę przeciwwstrząsową, dzięki której nic nie przerwie płynnego odtwarzania muzyki 

podczas jazdy.

Ciesz się cyfrową muzyką w samochodzie
• Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu
• Korektor parametryczny (2 pasma) z 8 ustawieniami
• Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
• Wbudowany wzmacniacz 45 W x 4 zapewnia doskonałą jakość dźwięku
• Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
• Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu
• Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą
• Intuicyjny interfejs ułatwia nawigację
• Prosty w obsłudze pilot zapewnia szybki dostęp do utworów



 Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie 
optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej 
jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy 
ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy 
zawsze brzmią imponująco.

Odłączany panel przedni

Odłączany panel przedni zabezpiecza przed 
kradzieżą
CEM210/51

Zalety
• Płyta montażowa: 1 DIN
•

Wyświetlacz
• Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały (8 

znaków)
• Podświetlenie przycisków: Perłowozielone

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA, WMA-CD
• Format kompresji: MP3, WMA, WMA9
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Odtwarzanie początków utworów, 
Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki

• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s, 
zmienna prędkość przepływu

• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 
wykonawca, album

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: AM, UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne 

wyszukiwanie i zapisywanie
• RDS: Nazwa stacji, Informacje o stacji, Radio Text, 

Rodzaj programu, Wiadomości, Informacje i 
komunikaty drogowe, Zegar z funkcją RDS

Dźwięk
• Korektor: 2 częstotliwości
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, 

Płaski, Optymalne, Techno, Zdefiniowane przez 
użytkownika

• Moc wyjściowa (maksymalna): 45 W x 4 kanały
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów

Możliwości połączeń
• USB: Host USB 2.0
• Złącze MP3: Do odtwarzania muzyki w formacie 

MP3 z urządzeń przenośnych
• Wyjście przedwzmacniacza: 1 para RCA (L/P)

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed 
kradzieżą
• Panel przedni: Odłączany i otwierany
• Zaciemnienie wyświetlacza: 10/20 s (do wyboru)

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: Smukły pilot z baterią
• Skrócona instrukcja obsługi: rosyjski
• Instrukcja obsługi: rosyjski

Moc
• Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

188 x 58 x 190 mm
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