
 

 

Philips
Audiosystém do auta

Bluetooth
USB/SD
CD

CEM5100
Pohodový poslech hudby na cestách

díky možnosti přehrávat disky CD a soubory formátů MP3 a WMA

Se zařízením Philips CEM5000 si můžete ve svém voze užít nejrůznější zdroje hudby. Díky vestavěnému 

přijímači Bluetooth® můžete poslouchat hudbu a zároveň přijímat důležité telefonní hovory 

z mobilního telefonu. Součástí jsou také odnímatelné přední panely pro zajištění zabezpečení.

Užijte si svou digitální hudbu v autě
• Připojení USB Direct a sloty pro karty SD pro přehrávání hudby ve formátech MP3 / WMA
• Přehrávač CD disků a MP3 Link pro přehrávání hudby

Skvělý výkon s celou řadou funkcí
• Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
• Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů
• Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby
• 3pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
• Vestavěné zesilovače 50 W x 4 pro vynikající kvalitu zvuku

Design, který se hodí do vašeho vozu
• LCD displej s vysokým kontrastem pro dokonalé sledování
• Odnímatelný výklopný čelní panel zabezpečuje proti krádeži



 zvýraznění Dynamic Bass Boost

Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost 
(DBB) elektronicky zesílíte nízké basové 
frekvence a dosáhnete konzistentní 
reprodukce zvuku, zvlášť při slabé hlasitosti. 
Vždy slyšíte působivé basy.

Vestavěný přijímač Bluetooth

Handsfree funkce Bluetooth umožňuje 
bezpečné používání funkce mobilního telefonu 

během jízdy a také nezmeškáte žádné důležité 
hovory. Pomocí vestavěného přijímače 
Bluetooth® můžete také pohodlně streamovat 
své hudební soubory z telefonu do zábavního 
systému v automobilu.

USB Direct a sloty pro SD karty

Díky kompletní přenositelnosti souborů si 
můžete užívat pohodlí i zábavy, protože 
pomocí vestavěného rozhraní USB Direct a 
slotům pro SD kartu budete mít přístup 
k většímu množství digitální hudby.

Odnímatelný čelní panel

Odnímatelný výklopný čelní panel zabezpečuje 
proti krádeži
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Displej
• Typ: Vysoce kontrastní černobílý LCD displej 

s bodovým rastrem
• Osvětlení tlačítek: Perleťově zelené

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA, WMA-CD, Jednotka Flash USB, karta 
Mini SD

• Kompresní formát: MP3, WMA
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání 
stopy: další/předchozí

• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a 

proměnlivá přenosová rychlost
• USB Direct / Režimy SD: Přehrávání/pauza, Rychle 

zpět/rychle vpřed, Předchozí/další, Repeat 
(Opakování), Náhodný výběr

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: AM, FM stereo, FM (OIRT)
• Automatické digitální ladění: Ano
• Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a 

ukládání
• Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
• Systém RDS: Název stanice, Informace o stanici, 

Radio Text, Typ programu, Zprávy, Zprávy a 
doprava

Zvuk
• Ekvalizér: 3 pásma
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Plochý, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, MAX 

Sound, Music Zone
• Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály 

(MOSFET)
• Výstupní výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 

10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení
• USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0
• Paměťová karta: SD, SDHC
• Připojení MP3: Pro přehrávání hudby z přenosných 

přehrávačů MP3
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Výstup předzesilovače: 2 páry RCA (L/P)
• Výstup předzesilovače subwooferu: S ovládáním 

zesílení
• Zadní vstup Aux: Ano

Zabezpečený/proti krádeží
• Čelní panel: Odnímatelný a výklopný
• Ztmavení displeje: Volitelně 10/20 s

Příslušenství
• Dálkový ovladač: Tenký dálkový ovladač s baterií
• Uživatelská příručka: Čeština, Nizozemština, 

Francouzština, Němčina, Italština
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

francouzština, holandština, němčina, italština

Spotřeba
• Napájení: 12 V DC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 190 mm
• Šasi: 1 Din
•
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