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Otomobil eğlence sistemi

CMP100
Müziğinizi yolda

yüksek güçlü 1-kanal bağlantısıyla dinleyin
1-kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP100 ile düşük bozulma oranıyla yüksek 
güç elde edin. 800W değerinde güç tepe noktasıyla, subwoofer sisteminizi yüksek düzeyli 
giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin.

Yüksek güç, düșük bozulma
• 250W RMS toplam çıkıș gücü
• Orijinal ses üretimi için düșük distorsiyonlu amplifikatör
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Kullanımı ve kurulumu kolay
• Bas güç düzeylerini kolayca ayarlamak için uzaktan kumanda
• Ses sinyal kaynağına bağlantı için yüksek düzeyli giriș
• Dramatik ses efektleri için değișken düșük geçiș filtresi

Yüksek dayanıklılık, sürdürülebilir performans
• Artırılmıș verim için yerleșik ses altı filtresi
• Optimum enerji verimi için MOSFET güç kaynağı
• Alüminyum ısı alıcı ısı akıșını destekler ve așırı ısınmayı önler
• Güç kesintileri için çoklu koruma mekanizması
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Ses
• 4 ohm Çıkıș Gücü (RMS): 250Wx1
• 2 ohm Çıkıș Gücü (RMS): 400Wx1
• Çıkıș gücü (MAKS.): 800W
• Sınıf: AB
• Kanal sayısı: 1
• Kanal yeteneği: 1
• Sinyal gürültü oranı: 105dB
• S/N oranı (1W/4 ohm): 85dB
• Toplan harmonik bozulma: %0,08
• Frekans tepkisi: 5-320 Hz
• Empedans: 2-8 Ohm

Bağlantı
• Hat düzeyi giriși (RCA): 1 set
• Yüksek düzeyli giriș: 1 set
• Kablolu uzaktan kumanda: Bas düzeyi

Ses Geliștirme
• Dinamik bas kuvvetlendirme: 0-12dB, 45Hz
• Düșük geçiș filtresi: -12dB/oct
• Düșük geçiș filtresi aralığı: 30-320Hz
• Ses altı filtresi: 15Hz (Açık/Kapalı)
• Giriș düzeyi denetimi: 0,3mV - 6V

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda: Bas seviyesi kontrolü
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce, İspanyolca, 

Portekizce, Rusça
• Kablolar: Yüksek düzeyli giriș konektörleri

Güç yönetimi
• Sigorta derecesi: 30A x 2
• Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 240 x 54 x 337 mm
•
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