
 

 

Philips
Autós audio rendszer

Bluetooth®
USB/SD
CD

CEM5100
A zene zökkenőmentes élvezete útközben
CD, MP3 és WMA zenelejátszással
Számos forrásból hallgathat zenét autójában a Philips CEM5000 készülékkel. Nem csak 
zenéjét, de fontos hívásait is jól hallhatja a beépített Bluetooth® vevőkészülék 
segítségével. A lopások megelőzése érdekében a levehető előlap nyújt biztonságot.

Élvezze a digitális zeneszámait az autóban
• USB Direct és SD kártyanyílás MP3/WMA formátumú lejátszáshoz
• CD-lejátszó és MP3 Link a zenelejátszáshoz

Szuper teljesítmény teljes körű funkciókkal
• A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
• Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz
• Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához
• 3 sávos parametrikus hangszínszabályozó, 8 előbeállítással
• Beépített 50 W x 4 erősítő a tökéletes hangminőség érdekében

Formavilág, mely beleolvad autója terébe
• Magas kontrasztú LCD a tökéletes megjelenítéshez
• Leszerelhető, lepattanó előlap a lopások megakadályozásához



 DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció 
aktiválással a mély basszus frekvenciákat 
elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes 
hangreprodukciót, különösen, ha a 
hangsugárzó hangereje alacsony szintre van 
állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

Beépített Bluetooth vevő

A Bluetooth kihangosító funkció lehetővé 
teszi, hogy vezetés közben biztonságosan 

használja mobiltelefonját, és ne maradjon le 
egyetlen fontos hívásról sem. A beépített 
Bluetooth® vevővel kényelmesen továbbíthatja 
a telefonján lévő zenéket az autó 
szórakoztatórendszerébe.

USB Direct csatlakozó és SDHC 
kártyanyílás

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón és SD 
kártyanyílásokon keresztül.

Leszerelhető előlap

Leszerelhető, lepattanó előlap a lopások 
megakadályozásához
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Kijelző
• Típus: Magas kontrasztú FF pontmátrix LCD
• Gombmegvilágítás: Gyöngyház-zöld

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash meghajtó, 
SD kártya

• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző album keresése, 
Következő/előző műsorszám keresése

• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s és változó 

bitsebesség
• Direct USB / SD módok: Lejátszás/Szünet, 

Gyorskeresés előre/visszafelé, Előző/Következő, 
Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: AM, FM sztereó, FM (OIRT)
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus keresés és 

tárolás
• Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
• RDS: Állomásnév, Állomásinformáció, Rádiótext, 

Programtípus, Hírek, Hírek és közlekedés

Hangzás
• Hangszínszabályzó: 3 sávos
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, 

Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által 
megadott

• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, MAX 

Sound, Music zone
• Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna 

(MOSFET)
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W x 4 csatorna (4 

ohm, 10% T.H.D.)

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB 2.0 gazdaport
• Memóriakártya: SD, SDHC
• MP3-Link: Hordozható MP3 zenelejátszáshoz
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Előerősítő kimenet: 2 pár RCA(B/J)
• Mélyhangsugárzó előerősítő kimenet: 

Erősítésszabályozással
• Hátsó Aux bemenet

Biztonság/lopásvédelem
• Előlap: Levehető és lepattanó
• Kijelzőelsötétítés: 10/20 mp választható

Tartozékok
• Távvezérlő: Vékony távvezérlő, akkumulátorral
• Felhasználói kézikönyv: angol, holland, francia, 

német, olasz
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 

holland, német, olasz

Energiaellátás
• Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

188 x 58 x 190 mm
• Burkolat: 1 Din
•
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