
 

 

Philips CarStudio
Sistem audio pentru mașină

• Pentru iPod și iPhone
• USB
• CD

CEM3100
Experimentaţi muzica live în maşină

Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de muzică la volum maxim de pe iPhone, iPod, CD sau dispozitivele dvs. USB 
cu sistemul audio Philips pentru maşină. Răsfăţaţi-vă urechile cu basul puternic MAX 
Sound şi ochii cu diversele culori ale ecranului LCD pentru un fundal luminos personalizat.

Bucuraţi-vă de un sunet superior
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Music Zone pentru puncte optime de audiţie reglabile
• Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
• Egalizator parametric cu 3 benzi cu 8 presetări
• Protecţie super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
• 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

Design care se potrivește cu mașina
• LCD de contrast ridicat cu iluminare diverse culori 32K
• Panou frontal detașabil și stingere pentru securitate antifurt

Ușor de utilizat
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile
• Player CD și MP3 Link pentru redare muzică
• Răsfoiţi după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid



 Music Zone

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone 
permite șoferului și pasagerilor să se bucure de 
muzică cu un efect spaţial mai viu, așa cum a 
fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta 
zonele de ascultare de la șofer la pasageri și 
înapoi pentru a obţine cea mai bună focalizare 
sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat 
zonei asigură cele trei setări predefinite - 
stânga, dreapta și faţă (și toate) - astfel încât să 
puteţi adecva nevoile dvs. de ascultare cu 
ușurinţă și dinamica, singur sau împreună cu 
pasagerii.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Activaţi Dynamic Bass Boost (DBB) și 
frecvenţele de la limita inferioară a intervalului 
de bas vor fi amplificate electronic pentru a 
obţine o reproducere consecventă a sunetului, 

mai ales atunci când volumul difuzoarelor este 
scăzut. Veţi auzi bași impresionanţi tot timpul.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA

Conectaţi memoria flash la portul USB al 
sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica 
dumneavoastră stocată în format digital va fi 
redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii.

Răsfoiţi după director sau melodie

Această funcţie vă permite să găsiţi o melodie 
sau un album mult mai rapid permiţându-vă să 
răsfoiţi prin melodii și directoare, care sunt 
conţinuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/
SDHC. Cu butonul special pentru director/
melodie sunt necesari numai trei pași simpli 

pentru a efectua o căutare - apăsaţi director/
melodie, rotiţi butonul pentru volum și 
împingeţi pentru a selecta. Acest proces simplu 
vă permite să căutaţi muzică rapid și ușor, 
permiţându-vă să vă concentraţi asupra 
condusului.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase și cele înalte, mărind la maxim 
performanţa volumului și creând o experienţă 
audio impresionantă printr-o simplă atingere 
de buton. Circuitul electronic sofisticat 
calibrează sunetul existent și setările 
volumului, amplificând la maxim, instantaneu, 
basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul 
final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând 
forţă piesei ascultate.
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Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod nano, iPod 

touch

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Afișaj
• Tip: LCD color de contrast ridicat (11 caractere)
• Iluminare taste: Alb
• Lumină difuză în slotul pentru disc: 32.000 culori 

selectabile

Medii de redare
• Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, 

WMA
• Unitate flash USB
• Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 

portabilă
• Muzică de pe iPod/iPhone

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare album următor/anterior, Căutare melodie 
următoare/anterioară

• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 32-320kbps și rată de biţi variabilă
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă 
înapoi/Derulare rapidă înainte, Repetare, Shuffle

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare 

automate

• Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
• RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și 

trafic, Auto-frecvenţă

Sunet
• Egalizator: 3 benzi
• Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, 

Optim, Tehno, Definit de utilizator
• Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, 

Dynamic Bass Boost, Music Zone
• Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
• Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 24 W (4 ohmi, 

10% T.H.D.)

Conectivitate
• Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA(S/D)
• Ieșire preamplificator sub-woofer: cu dispozitiv de 

comandă
• Oprire sunet nemodificabilă
• Intrare la distanţă nemodificabilă

Securitate/Antifurt
• Panou frontal: Detașabil
• Stingere afișaj: selectabilă 10/20 sec

Accesorii
• Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, 

Germană, Italiană
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Franceză, 

Olandeză, Germană, Italiană

Alimentare
• Sursă de alimentare: 12 V CC

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 190 mm
• Structură: 1 Din
•
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