
 

 

Philips
Zvukový systém do 
automobilov

Bluetooth
USB/SD
CD

CEM5100
Nerušené potešenie z hudby na cestách

s prehrávaním hudby z CD, MP3 a WMA
Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov vo svojom aute so systémom Philips CEM5000. Vďaka 

zabudovanému prijímaču Bluetooth® si vychutnáte hudbu z mobilného telefónu a nikdy nezmeškáte ani 

jeden dôležitý hovor. Súčasťou je aj odpojiteľný čelný panel na zvýšenie ochrany pred odcudzením.

Vychutnajte si digitálnu hudbu v aute
• USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD na prehrávanie hudby MP3/WMA
• Prehrávač CD a MP3 Link na prehrávanie hudby

Vynikajúci výkon s množstvom funkcií
• Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
• Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby
• Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
• 3-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
• Zabudovaný zosilňovač na 4 kanály po 50 W pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta
• Displej LCD s vysokým kontrastom pre jasné zobrazenie
• Odpojiteľný sklopný predný panel na ochranu pred odcudzením



 Dynamic Bass Boost

Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke 
basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - 
dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, 
predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti 
reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé 
basy.

Zabudovaný prijímač Bluetooth

Funkcia Bluetooth hands-free vám umožní 
používať mobilný telefón bezpečne aj počas 

jazdy, vďaka čomu nezmeškáte ani jeden 
dôležitý hovor. Vďaka zabudovanému 
prijímaču Bluetooth® môžete pohodlne 
pomocou prúdového prenosu prehrávať svoje 
hudobné súbory z telefónu cez zvukový systém 
v automobile.

Zásuvka USB Direct a zásuvka pre 
pamäťové karty SD

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané zásuvky USB Direct a 
priečinky na pamäťové karty SD.

Odpojiteľný predný panel

Odpojiteľný sklopný predný panel na ochranu 
pred odcudzením
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Displej
• Typ: Čiernobiely displej LCD dot matrix s vysokým 

kontrastom
• Podsvietenie tlačidiel: Perleťová zelená

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA, WMA-CD, USB jednotka Flash, karta SD
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 
album

• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a 
premenlivá bitová rýchlosť

• Režimy USB Direct/SD: Prehrávanie/pozastavenie, 
Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie 
dopredu, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, 
Náhodný výber

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a 

uloženie
• Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Názov stanice, Informácie o stanici, Rádio 

Text, Typ programu, Správy, Správy a dopravná 
situácia

Zvuk
• Ekvalizér: 3-pásma
• Nastavenia ekvalizéra: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované 
používateľom

• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, MAX Sound, Music zone
• Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály 

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

10 % THD)

Pripojiteľnosť
• USB: Rozhranie USB 2.0 Host
• Pamäťová karta: SD, SDHC
• MP3-Link: Na prehrávanie súborov MP3 z 

prenosných zariadení
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón
• Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (Ľ/P)
• Výstup s predzosilňovačom pre subwoofer: S 

ovládaním zosilnenia
• Zadný vstup Aux: áno

Bezpečnosť/proti odcudzeniu
• Predný panel: Odnímateľný a sklopný
• Prechod displeja do čiernej farby: Voliteľný 10/20 s

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie s 

batériou
• Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina
• Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, 

holandčina, nemčina, taliančina

Príkon
• Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

188 x 58 x 190 mm
• Šasi: 1 Din
•
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