
 

 

Philips
Sistema de áudio para 
automóvel

CSM102
Para o conduzir facilmente 

ao seu destino
O CSM102 da Philips pode conduzi-lo facilmente ao seu destino, graças à antena de alta 
sensibilidade para uma navegação precisa.

Para o conduzir facilmente aos seus destinos
• Antena de alta sensibilidade para uma navegação precisa
• Parceria com o principal motor de software de navegação
• Funciona perfeitamente sem qualquer configuração inicial

Desempenho soberbo num design compacto
• Ligado ao sistema AV da Philips para assegurar um tempo rápido de resposta
• Funcionamento simultâneo do entretenimento AV e da navegação
• O controlo por ecrã táctil é possível em sistemas AV para automóvel da Philips

Design que se integra com o interior do carro
• Chapa metálica adicional para aumentar a sensibilidade de recepção
• Ligação com um só fio à unidade principal da Philips
• Design fino para fácil instalação no automóvel



 Chapa metálica adicional
Chapa metálica adicional para aumentar a 
sensibilidade de recepção

Antena de alta sensibilidade
Antena de alta sensibilidade para uma navegação 
precisa

Motor de software de navegação
Parceria com o principal motor de software de 
navegação

Ligado ao sistema AV da Philips
Ligado ao sistema AV da Philips para assegurar um 
tempo rápido de resposta

Funcionamento simultâneo
Funcionamento simultâneo do entretenimento AV e 
da navegação

Ligação com um só fio
Ligação com um só fio à unidade principal da Philips

Design fino para automóvel
Design fino para fácil instalação no automóvel

Controlo por ecrã táctil
O controlo por ecrã táctil é possível em sistemas AV 
para automóvel da Philips

Funciona sem qualquer configuração
Funciona perfeitamente sem qualquer configuração 
inicial
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Conectividade
• Navegação: Antena GPS (conjunto)
•

Especificações
Sistema de áudio para automóvel
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