
 

 

Philips
Car entertainment system

Bluetooth
Slots para cartão SD/SDHC

CEM250
Viaje na companhia do melhor da música

com reprodução de músicas de CDs, em MP3 e em WMA
Curta músicas de diferentes origens em seu carro com o Philips CEM250. Fique sempre 
conectado às músicas em seu celular e a chamadas importantes com o receptor Bluetooth® 
integrado. O Philips CEM250 também dispõe de painel frontal removível anti-roubo.

Curta músicas digitais no seu carro
• CD Player e MP3 Link para reprodução de músicas
• Conexão USB e cartão de memória SD para reprodução de MP3/WMA

Desempenho excepcional com muitos recursos
• Receptor Bluetooth® para transmissão de chamadas e de músicas
• 24Wx4RMS para uma qualidade de som excelente
• Equalizador 3-band com 8 modos de equalização pré-programas
• O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
• Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar

Design que combina com seu carro
• LCD de alto contraste em cores com iluminação de LED (azul/vermelho)
• Painel frontal flip-down removível anti-roubo
• Fácil de usar para uma navegação simples
• Controle remoto de fácil utilização para acessar músicas rapidamente



 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.

Painel frontal flip-down

Painel frontal flip-down removível anti-roubo

Conexão USB e cartão de memória SD

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 SD.

Receptor Bluetooth® integrado

O recurso Bluetooth® permite que você use seu 
telefone celular sem as mãos e de forma segura 
enquanto dirige para não perder chamadas 
importantes. Com o receptor Bluetooth®, você 
também pode transmitir com toda praticidade 
arquivos de música do telefone celular para o seu 
Car entertainment system.
CEM250/55

Destaques
• Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, • Chassi: 1 Din
•

Display
• Tipo: LCD de alto contraste em cores (oito 

caracteres)
• Iluminação das teclas: Azul/vermelho

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, WMA, CD de WMA
• Formato de compactação: MP3, WMA, WMA9
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Introscan, Pesquisar próximo álbum/
álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa 
anterior

• Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa 
de transferência variável

• Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
• Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, 

Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, 
Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
• Sintonia digital automática
• Nº de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)
• Recursos de sintonia: Pesquisa e armazenamento 

automáticos

Som
• Potência de saída (MÁX): 4 canais de 50 W
• Equalizador: 3 bandas
• Potência de saída (RMS): 4 canais de 24 W (4 ohms, 

DHT de 10%)

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

Conectividade
• USB: Host USB 2.0
• Cartão de memória: SD, SDHC
• MP3-Link: Para reprodução de músicas em MP3 

portáteis
• Saída pré-amplificada de subwoofer: Com controle 

de ganho
• Saída pré-amplificada: 1 par de RCA (E/D)

Segurança/anti-roubo
• Painel frontal: Destacável e flip-down
• Blecaute do display: 10/20s selecionáveis

Acessórios
• Controle remoto: Controle remoto fino com 

bateria
• Microfone externo: Para comunicação telefônica 

sem o uso das mãos
• Moldura opcional: Cor prata
• Guia para início rápido: Português (Brasil), 

Espanhol
• Manual do usuário: Português (Brasil), Espanhol

Alimentação
• Fonte de alimentação: 12 V DC

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

188 x 58 x 190 mm
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