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Car entertainment system

CMP100
Curta suas músicas no carro

usando a conexão de 1 canal de alta potência
Obtenha alta potência e baixa distorção com o amplificador para carro de 1 canal CMP100 
da Philips. Com capacidade máxima de 800 W, basta conectar seu sistema de subwoofer 
usando a entrada de nível alto ou RCA para ouvir um som de verdade com graves profundos.

Alta potência, baixa distorção
• Potência de saída total de 250 W RMS
• Amplificador de baixa distorção para reprodução do som original
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

Fácil de usar e instalar
• Controle remoto para ajustar o nível de graves com total praticidade
• Entrada de nível alto para conectar a origem do sinal de áudio
• Filtro de banda baixa variável para efeitos sonoros dinâmicos

Alta durabilidade para um desempenho sustentável
• Filtro subsônico integrado para mais eficiência
• Fonte de alimentação MOSFET para excelente eficiência energética
• O dissipador de calor em alumínio distribui o fluxo de calor e evita o superaquecimento
• Múltiplo mecanismo de proteção para quedas de energia
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Som
• Potência de saída (RMS) de 4 ohm: 250 W x 1
• Potência de saída (RMS) de 2 ohm: 400 W x 1
• Potência de saída (MÁX): 800 W
• Classe: AB
• Nº de canais: 1
• Capacidade de canais: 1
• Relação sinal/ruído: 105 dB
• Relação sinal/ruído (1 W/4 ohm): 85 dB
• Distorção harmônica total: 0,08%
• Resposta de freqüência: 5-320 Hz
• Impedância: 2-8 Ohms

Conectividade
• Entrada de nível de linha (RCA): 1
• Entrada de nível alto: 1
• Controle remoto com fio: Nível de graves

Recursos de áudio
• Reforço dinâmico de graves: 0-12 dB a 45 Hz

• Filtro de banda baixa: -12 dB/oct
• Faixa do filtro de banda baixa: 30-320 Hz
• Filtro subsônico: 15 Hz (lig./desl.)
• Controle do nível de entrada: 0,3 mV - 6 V

Acessórios
• Controle remoto: Controle do nível de graves
• Guia para início rápido: Inglês, espanhol, português, 

russo
• Cabos: Conectores de entrada de nível alto

Gerenciamento de energia
• Classificação do fusível: 30 A x 2
• Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

240 x 54 x 337 mm
•
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