
 

 

Philips
Samochodowy zestaw 
audio

• USB
• Płyta CD

CEM2000
Pełnia radości z muzyki podczas podróży

dzięki możliwości odtwarzania formatów CD, MP3 i WMA
Samochodowy zestaw audio CEM2000 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł 

— płyt CD, urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw 

kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego i ochronę przeciwwstrząsową zapewniającą płynne 

odtwarzanie muzyki podczas jazdy.

Ciesz się cyfrową muzyką w samochodzie
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki

Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu
• Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
• Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń
• Korektor parametryczny (2 pasma) z 8 ustawieniami
• Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
• Wbudowany wzmacniacz 45 W x 4 zapewnia doskonałą jakość dźwięku

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu
• Wskaźniki emitujące rozproszone światło ułatwiające wkładanie płyty CD
• Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia doskonały obraz
• Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp 

do wybranej pozycji
• Odłączany panel przedni i funkcja zaciemnienia zabezpieczają przed kradzieżą



 Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie 
optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej 
jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy 
ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy 
zawsze brzmią imponująco.

Wskaźniki emitujące rozproszone 
światło

Masz trudności z włożeniem płyty CD do 
odtwarzacza samochodowego w ciemności? Dzięki 
innowacyjnemu rozwiązaniu zastosowanemu przez 
firmę Philips problem został rozwiązany — wskaźniki 
świetlne zamontowane wokół wejścia na płytę CD 
umożliwiają jej szybsze i łatwiejsze włożenie.

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście
Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Przeglądanie według folderu lub utworu

Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie 
ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania 

zawartości według utworów lub folderów — tak, jak 
zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/
SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/
utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech 
łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, 
obrócenia pokrętła regulacji głośności i naciśnięcia 
go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces 
umożliwia szybkie przeszukiwanie plików 
muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu 
pojazdu.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w 
zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz 
teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z 
rodziną i przyjaciółmi.

Odłączany panel przedni

Odłączany panel przedni i funkcja zaciemnienia 
zabezpieczają przed kradzieżą
CEM2000/00

Dane techniczne
Wyświetlacz
• Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały (8 

znaków)
• Podświetlenie przycisków: Niebieski

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Format kompresji: MP3, WMA
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Odtwarzanie początków utworów, 
Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki

• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 
wykonawca, album

• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s, 
zmienna prędkość przepływu

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: 
Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: AM, UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne 

wyszukiwanie i zapisywanie
• Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Nazwa stacji, Informacje o stacji, Radio Text, 

Rodzaj programu, Wiadomości, Informacje i 
komunikaty drogowe, Zegar z funkcją RDS

Dźwięk
• Korektor: 2 częstotliwości
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, 

Płaski, Optymalne, Techno, Zdefiniowane przez 
użytkownika

• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 
wzmocnienie basów

• Moc wyjściowa (maksymalna): 45 W x 4 kanały
• Moc wyjściowa (RMS): 22 W x 4 kanały (4 omy, 

10% T.H.D.)

Możliwości połączeń
• USB: Host USB 2.0
• Złącze MP3: Do odtwarzania muzyki w formacie 

MP3 z urządzeń przenośnych
• Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P)
• Wyjście przedwzmacniacza subwoofera: Z funkcją 

regulacji wzmocnienia sygnału

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed 
kradzieżą
• Panel przedni: Odłączany
• Zaciemnienie wyświetlacza: 10/20 s (do wyboru)

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: Smukły pilot z baterią
• Instrukcja obsługi: angielski, chiński (tradycyjny)
• Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, chiński 

tradycyjny, chiński uproszczony

Moc
• Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

188 x 58 x 190 mm
• Płyta montażowa: 1 DIN
•
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