
 

 

„Philips“
Automobilinė garso 
sistema

„Bluetooth“
USB/SD
CD

CEM5100
Patogu klausytis muzikos kelyje

naudojant CD, MP3 ir WMA muzikos atkūrimo funkcijas
Pasirinkę „Philips CEM5000“ automobilyje mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių. Dėl 
integruoto „Bluetooth®“ imtuvo galėsite klausytis muzikos įrašų ir niekada nepraleisite 
svarbių skambučių. Be to, įrengtas nuimamas apsaugos nuo vagysčių priekinis skydelis.

Mėgaukitės skaitmeniniais muzikos įrašais
• „USB Direct“ ir SD kortelių lizdai leis atkurti MP3 / WMA muziką
• CD grotuvas ir „MP3 Link“ muzikos įrašams atkurti

Puikiai veikia visos funkcijos
• Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių 

atkūrimą
• Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių
• Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
• 3 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
• Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas
• Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas
• Nuimama atverčiama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių



 DBB dinaminio žemųjų dažnių 
stiprinimo funkcija

Įjunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo 
funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės 
kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai 
garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus 
žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas

Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, 
galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną 
vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių 
skambučių. Kadangi yra integruotas 
„Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu 
būdu perduoti muzikos failus iš telefono į 
automobilio pramogų sistemą.

„USB Direct“ ir SD kortelių lizdai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite 
mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau 
skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi 
integruotu „USB Direct“ ir SD kortelių lizdais.

Nuimama priekinė plokštelė

Nuimama atverčiama priekinė plokštelė – 
apsauga nuo vagysčių
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Ekranas
• Tipas: Didelio kontrastingumo J / B taškinės 

matricos LCD
• Apšviesti mygtukai: Žalia „Pearl green“

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA, WMA-CD, USB atmintinė, SD kortelė
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 
atlikėjas, albumas

• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta 
bitais

• „USB Direct“ / SD režimai: Groti/sustabdyti, 
Greitai sukti atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, 
Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo, FM (OIRT)
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir 

laikymas
• Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 

(AM)
• RDS: Stoties pavadinimas, Stoties informacija, 

Radijo tekstas, Programos tipas, Žinios, Naujienos 
ir eismas

Garsas
• Vienodintuvas: 3 juostų
• Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, 

Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno 
muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius

• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 
stiprinimas, „MAX Sound“, Technologija „Music 
Zone“

• Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai (MOSFET)
• Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10 

% T.H.D.)

Prijungimo galimybė
• USB: USB 2,0 pagrindinis prievadas
• Atminties kortelė: SD, SDHC
• MP3-Link: Skirta nešiojamajam MP3 grotuvui
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Priešstiprintuvio išvestis: 2 poros RCA (K/D)
• Žemųjų dažnių garsiakalbio priešstiprintuvio 

išvestis: Su stiprinimo rankenėle
• Galinė papildoma įvestis

Apsauga / apsauga nuo vagysčių
• Priekinis skydelis: Nuimama ir atverčiama
• Ekrano užtemdymas: Pasirenkama kas 10/20 sek.

Priedai
• Nuotolinis valdymas: Plonas nuotolinio valdymo 

pultas su baterija
• Vartotojo vadovas: Anglų, olandų, prancūzų, 

vokiečių, italų
• Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, 

vokiečių, italų

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

188 x 58 x 190 mm
• Korpusas: 1 DIN jungtis
•
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