
 

 

Philips
ระบบเสียงในรถยนต์

• สำหรับ iPhone และ iPod
• USB
• CD

CEM3000
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบราบรื่นไม่สะดุดอารมณ์บนท้องถนน
ด้วยเครื่องเล่นเพลง iPhone/iPod
เพลิดเพลินอย่างเต็มเปี่ยมไปกับเพลงจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB 
ด้วยระบบเสียงในรถยนต์จาก Philips ให้ MAX Sound ป้อนเสียงเบสอันทรงพลังให้กับหูของคุณ 
และให้จอ LCD ที่เปลี่ยนสีได้ส่งความเพลิดเพลินสู่ดวงตาด้วยสีแบ็คไลท์ที่ปรับแต่งได้ตามใจคุณ

เพลิดเพลินกับดนตรีระบบดิจิตอลภายในรถยนต์
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ
• มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
• ช่องเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD และ MP3 สำหรับการเล่นเพลง

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด
• MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด
• Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลงัเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น
• อีควอไลเซอร์พาราเมทริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
• เสียงออกสำหรับแอมพลิไฟเออร์เสริม
• แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ
• LCD ความคมชัดสูงที่มีระดับแสงเปลี่ยนสีได้ถึง 32,000 สี
• การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
• แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม



 MAX Sound

เทคโนโลยี MAX Sound 
ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที 
เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม 
เพียงแค่กดปุ่ม 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเ
สียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที 
เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูง
สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง 
ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง 
และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

DBB Dynamic Bass Boost

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) 
จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับ
ต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ 

โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ 
คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

อีควอไลเซอร์พาราเมทริก 3 แบนด์
อีควอไลเซอร์พาราเมทริก 3 แบนด์ 
พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ

LCD เปลี่ยนสีได้ถึง 32,000 สี

LCD ความคมชัดสูงที่มีระดับแสงเปลี่ยนสีได้ถึง 
32,000 สี

การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลง

ฟังก์ชันนี้ให้คุณค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ
้นโดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ 
ที่อยู่บนอุปกรณ์ USB/SDHC ด้วยปุ่มโฟลเดอร์/
เพลงเฉพาะ 

คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่าย
ๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง 
และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ 
นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นเ
พื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการขับรถได้อย่างเต็มที่

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง 
MP3/WMA

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB 
ที่เครื่อง Philips Hi-fi 
คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดย
ตรง 
และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวแล
ะเพื่อนๆ ได้ทันที

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอเพื่
อป้องกันการถูกโจรกรรม
CEM3000/00

ไฮไลต์
ระบบเสียงในรถยนต์
สำหรับ iPhone และ iPod USB, CD
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จอแสดงผล
• ประเภท: จอ LCD ความคมชัดสูง, ที่แสดงสีได้ 

32,000 สี (11 อักขระ)
• ปุ่มมีแสง: สีขาว

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, 

WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 

Introscan, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, 
ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า

• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบิทเรตแบบผันแปร
• โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/

ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, 
เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
• จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
• RDS: ชื่อสถานี, ข้อมูลสถานี, Radio Text, 

ประเภทโปรแกรม, ข่าวสาร, 
ข่าวและสภาพการจราจร, RDS Clock Set

เสียง
• อีควอไลเซอร์: 3-bands
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: คลาสสิค, Jazz, Pop, Rock, 

Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass 

Boost
• พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
• กำลังขับ (RMS): 24Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% 

T.H.D.)

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB 2.0
• MP3-Link: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
• เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R)
• เอาต์พุตพรีแอมป์ซับวูฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain

การรักษาความปลอดภัย/
ป้องกันโจรกรรม
• แผงด้านหน้า: แบบถอดออกได้
• ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบางพร้อมแบตเตอรี่
• คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese, สเปน
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, จีนไต้หวัน, 

บราซิล, โปรตุเกส, สเปน

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

188 x 58 x 190 มม.
• โครงเครื่อง: 1 Din
•

CEM3000/00

รายละเอียดเฉพาะ
ระบบเสียงในรถยนต์
สำหรับ iPhone และ iPod USB, CD

http://www.philips.com

