
 

 

Philips
Автомобилна аудио 
система

• Bluetooth
• USB/SD карта
• CD

CEM5100
Безпроблемно забавление с музиката на път
с възпроизвеждане на CD и MP3 и WMA музика
Philips CEM5000 осигурява забавление в автомобила с музика от различни източници. Имате 

достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускате важните разговори, 

благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящ се преден панел за защита от 

кражба и повече сигурност.

Наслаждавайте се на своята цифрова музика в автомобила
• Слотове за USB Direct и SD карта за възпроизвеждане на MP3/WMA
• CD плейър и MP3 Link за възпроизвеждане на музика

Превъзходно възпроизвеждане с пълен набор от функции
• Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
• Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката
• Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
• Трилентов параметричен еквалайзер с 8 готови настройки
• Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука

Дизайн, който подхожда на вашия автомобил
• Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
• Подвижен преден панел (поставян с щракване) за защита от кражба



 DBB - динамично усилване на басите

Активирайте динамичното усилване на 
басите (DBB) и най-ниските честоти се 
повдигат електронно, за да се постигне 
адекватно възпроизвеждане на звука, 
особено когато силата на звука на 
високоговорителя е настроена на ниско 
ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.

Вграден Bluetooth приемник

С Bluetooth функцията за "свободни ръце" 
можете да използвате безопасно мобилния 
си телефон, докато шофирате, за да не 
пропускате важните разговори. Вграденият 
Bluetooth® приемник позволява и удобен 
стрийминг на музикалните файлове от 
телефона към автомобилната система за 
забавления.

Слотове за USB Direct и SD карта

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате повече цифрова музика през 
слотовете за USB Direct и SD карта.

Подвижен преден панел

Подвижен преден панел (поставян с 
щракване) за защита от кражба
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Дисплей
• Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD дисплей 
с точкова матрица

• Осветление на бутоните: Светлозелено

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB флаш 
устройство, карта SD

• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в 
албум, Търсене на следваща/предишна песен

• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и 
променлива побитова скорост

• Режими USB Direct/SD карта: Възпроизвеждане/
пауза, Бързо назад/бързо напред, Предишна/
следваща песен, Повторение, Разбъркване

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: AM, FM стерео, FM (OIRT)
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично търсене и 
запаметяване

• Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Име на станцията, Информация за 
станцията, Радиотекст, Тип на програмата, 
Новини, Новини и трафик

Звук
• Еквалайзер: 3-лентов
• Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, 
Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от 
потребителя

• Подобрение на звука: Динамично усилване на 

басите, MAX Sound, Music zone
• Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала 

(MOSFET)
• Изходна мощност (RMS): 24 W x 4 канала (4 
ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване
• USB: USB 2.0 хост
• Карта с памет: SD карта, SDHC
• MP3-Link: За възпроизвеждане на преносима 
музика в MP3 формат

• Микрофон: Вграден микрофон
• Предварително усилване на изходния сигнал: 2 
двойки RCA(L/R)

• Предварително усилване на изходния сигнал на 
събуфъра: С управление на усилването

• Вход Aux на гърба

Защита/Защита против кражба
• Преден панел: Подвижен, поставян с щракване
• Угасване на екрана: 10/20 сек, по избор

Аксесоари
• Дистанционно управление: Тънко 
дистанционно управление с батерия

• Ръководство за потребителя: английски, 
холандски, френски, немски, италиански

• Ръководство за бърз старт: английски, френски, 
холандски, немски, италиански

Захранване
• Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

188 x 58 x 190 мм
• Корпус: 1 Din
•
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