
 

 

Philips CarStudio
Lydsystem til bilen

Til iPod og iPhone
USB
CD

CEM3100
Oplev live-musik i bilen

Besat af lyd
Nyd musik fra iPhone/iPod, CD eller USB-enheder i hele bilen med Philips-lydsystemet 
til bilen. Nyd den kraftfulde bas med MAX Sound og det detaljerede LCD-display med 
variable farver, som kan tilpasses til din foretrukne baggrundsfarvebelysning.

Nyd kvalitetslyd
• MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
• Music Zone til justerbare "sweet spots"
• DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
• Parametrisk equalizer med 3 bånd og 8 forudindstillede stationer
• Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
• Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lydkvalitet

Design, der passer ind i enhver bil
• LCD med høj kontrast og oplysning med 32 K variable farver
• Aftageligt frontpanel og slukning til tyverisikring

Nem at anvende
• Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
• Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev
• CD-afspiller og MP3-link til afspilning af musik
• Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang



 Music Zone

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver 
chaufføren og passagererne mulighed for at 
nyde deres musik med mere levende rumlig 
effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. 
Brugerne kan nemt skifte musiklyttezoner fra 
chaufføren til passagererne og tilbage igen for 
at få det bedste soniske fokus i bilen. En 
dedikeret zonestyringsknap giver tre 
foruddefinerede indstillinger - venstre, højre 
og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan 
finde en indstilling, der passer til dine 
lyttebehov, alene eller sammen med dine 
passagerer.

DBB dynamisk basforstærkning

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - 
dynamisk basfremhævning), og de lave 

basfrekvenser forbedres elektronisk, så du 
opnår en ensartet lydgengivelse, specielt hvis 
højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. 
Du hører imponerende bastoner til enhver tid.

Direkte USB til MP3/WMA-musik

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips 
hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte 
fra enheden. Nu kan du nemt dele din 
yndlingsmusik med familie og venner.

Gennemse efter mappe eller sang

Med denne funktion kan du finde et nummer 
eller album meget hurtigere ved at gennemse 
sange og mapper, som er normalt indhold på 
USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede 
mappe/sang-knap er blot tre enkle trin 
nødvendige for at udføre en søgning – tryk på 

mappe/sang, drej lydstyrkeknappen, og tryk for 
at vælge. Denne enkle proces giver dig 
mulighed for at søge i din musik hurtigt og 
nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

MAX Sound

MAX Sound-teknologi frembringer en 
øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, 
maksimerer lydstyrken og skaber straks den 
mest imponerende lytteoplevelse med blot et 
tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske 
kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og 
styrkeindstilling og øger straks bassen, 
diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau 
uden forvrængning. Både lydspektret og 
lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, 
der gavner alle former for musik.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Nano, 

iPod touch

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Display
• Type: LCD-farveskærm med høj kontrast (11 tegn)
• Tastoplysning: Hvid
• Dæmpet lys i diskskuffen: Vælg mellem 32.000 

farver

Afspilningsmedie
• Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, 

WMA
• USB-flash-drev
• MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik
• Musik fra iPod/iPhone

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning 

efter næste/foregående album, Søg efter næste/
foregående spor

• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 
album

• MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel 
bithastighed

• Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/
Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Gentagelse, 
Shuffle

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: AM, FM-stereo
• Automatisk digital indstilling
• Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring

• Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
• RDS: Stationsnavn, Programtype, Nyheder og 

trafik, Auto-frekvens

Lyd
• Equalizer: 3 bånd
• Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
• Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk 

basforstærkning, Music Zone
• Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
• Udgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 

% T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder
• Forforstærkerudgang: 1 par RCA (V/H)
• Forforstærkerudgang til sub-woofer: med variabel 

forstærkerkontrol
• Direkte forbundet lydløs funktion
• Direkte forbundet input til fjernbetjening

Sikkerhed/tyverisikret
• Frontpanel: Aftagelig
• Slukning af skærm: 10/20 sekunder kan vælges

Tilbehør
• Brugervejledning: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, 

Italiensk
• Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, 

italiensk

Strøm
• Strømforsyning: 12 V DC

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
• Kabinet: 1 Din
•
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