
 

 

Philips
Otomobil müzik sistemi

• iPhone ve iPod için
• USB
• CD

CEM3000
Yolda kesintisiz müzik keyfi

iPhone/iPod müzik çalma ile
Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini 
yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma 
rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin.

Dijital müziğin keyfini otomobilinizde çıkarın
• iPod'unuzu / iPhone'unuzu çalın ve șarj edin
• Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
• Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Kompakt tasarımda olağanüstü performans
• MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
• Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düșük frekanslı tonları güçlendirir
• 3 bantlı parametrik ekolayzer ve 8 ön ayar
• Mükemmel ses kalitesi için yerleșik 50W x 4 amplifikatör
• Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karșı mükemmel koruma
• Amplifikatör eklemek için ses çıkıșı

Otomobilinize uyum sağlayan tasarım
• Yüksek kontrastlı LCD ve 32K değișken renkli aydınlatma
• Hırsızlığa karșı çıkarılabilir,karartmalı ön panel
• Kolay gezinme için sezgisel arayüz



 DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) 
etkinleștirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları 
elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle 
hoparlörün sesi düșük düzeye ayarlanmıșsa tutarlı bir 
ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler 
duyarsınız.

Çıkarılabilir ön panel

Hırsızlığa karșı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

32K degișken renkli LCD

Yüksek kontrastlı LCD ve 32K değișken renkli 
aydınlatma

MP3/WMA müzik için Doğrudan USB

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB 
bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz 
doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli 
anlarınızı ailenizle ve arkadașlarınızla paylașabilirsiniz.

MAX Sound

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunușla bas ve tiz 
sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye 
çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. 
Gelișmiș elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses 
düzeyi ayarlarını yapar, bas ve tiz sesleri ve ses 
düzeyini bozulmaya uğratmadan orijinal maksimum 
düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses 
spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir 
yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut 
ekleyen bir artıștır.
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Teknik Özellikler
Ekran
• Tip: Yüksek kontrastlı LCD, 32K renkli aydınlatma 

(11 karakterli)
• Tuș aydınlatması: Beyaz

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA, WMA-CD
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA
• Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introscan 

(tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, 
Önceki/Sonraki Șarkı Arama

• MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değișken bit hızı
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/

Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: AM, FM Stereo
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
• Tuner Geliștirmeleri: Otomatik arama ve 

kaydetme
• RDS: İstasyon Adı, İstasyon Bilgileri, Radyo Metni, 

Program Türü, Haberler, Haberler ve Trafik, RDS 
Saat Ayarı

Ses
• Çıkıș gücü (MAKS.): 50Wx4 kanal
• Çıkıș gücü (RMS): 24Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)
• Ekolayzır: 3-bant
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En 

iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, MAX 

Sound

Bağlanabilirlik
• USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
• MP3-Link: Tașınabilir MP3 müzik dinleme için
• Sub-woofer ön amfi çıkıșı: Kazanç kontrollü
• Ön amfi çıkıșı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)

Güvenlik/Hırsızlık önleme
• Ön panel: Ayrılabilir
• Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda: Pilli ince uzaktan kumanda
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince, 

Brezilya Portekizcesi, İspanyolca
• Kullanım Kılavuzu: Brezilya Portekizcesi, İspanyolca

Güç
• Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 188 x 58 x 190 mm
• Șasi: 1 Din
•

Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 65476
EAN: 69 23410 70349 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com

Özellikler
Otomobil müzik sistemi
iPhone ve iPod için USB, CD

http://www.philips.com

