
 

 

Philips
Sistem audio pentru mașină

CSM102
Vă ghidează cu uşurinţă 

la destinaţie.
Philips CSM102 vă ghidează cu uşurinţă la destinaţie, graţie antenei de înaltă sensibilitate 
pentru o navigare precisă.

Vă ghidează către destinaţiile dvs. cu ușurinţă
• Antenă de înaltă sensibilitate pentru navigare precisă
• Parteneri cu producători de procesoare software de navigare de top
• Funcţionează perfect cu configuraţie zero pentru început

Performanţe de excepţie într-un design compact
• Generat de sistemul Philips AV pentru a asigura un răspuns rapid
• Operare simultană a sistemului AV de divertisment și navigare
• Control ecran tactil posibil pe sistemele auto Philips AV

Design care se potrivește cu mașina
• Foaie metalică suplimentară pentru îmbunătăţirea sensibilităţii recepţiei
• Conectare cu un singur fir la unitatea de bază Philips
• Design subţire pentru instalare ușoară în mașină



 Foaie metalică suplimentară
Foaie metalică suplimentară pentru îmbunătăţirea 
sensibilităţii recepţiei

Antenă de înaltă sensibilitate
Antenă de înaltă sensibilitate pentru navigare precisă

Procesor software de navigare
Parteneri cu producători de procesoare software de 
navigare de top

Generat de sistemul Philips AV
Generat de sistemul Philips AV pentru a asigura un 
răspuns rapid

Operare simultană
Operare simultană a sistemului AV de divertisment și 
navigare

Conectare cu un singur fir
Conectare cu un singur fir la unitatea de bază Philips

Design subţire pentru mașină
Design subţire pentru instalare ușoară în mașină

Control ecran tactil
Control ecran tactil posibil pe sistemele auto Philips 
AV

Funcţionează cu configuraţie zero
Funcţionează perfect cu configuraţie zero pentru 
început
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Conectivitate
• Navigare: Antenă GPS (pachet)
•
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