
 

 

Philips Walita
Sistemas de áudio e vídeo 
para carros

17,8 cm (7")
Bluetooth
DVD

CED1700
Viaje na companhia do melhor 

da imagem e do som
O Philips CED1700 c/ display 17,8 cm (7") WVGA (800x480 pixels) p/ vídeos/fotos 
proporciona máximo entretenimento no carro. Filmes e músicas transmitidos de 
diferentes fontes e não perca uma chamada c/ o receptor Bluetooth®.

Aprimore sua experiência de entretenimento em Áudio e Vídeo
• LCD 17,8 cm/7" (800x480 px)
• Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
• USB Direct e slots para cartão SD/SDHC para reprodução de músicas e vídeos
• Entrada AV para reprodução de vídeos e músicas portáteis

Desempenho excepcional com muitos recursos
• O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
• Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar
• Receptor Bluetooth integrado para transmissão de chamadas e de músicas
• Modo de câmera para visão traseira: segurança adicional
• Duplas saídas de vídeo para entretenimento nos bancos traseiros

Design que combina com seu carro
• Wide 17,8 cm/7" tela de toque
• Fácil de Usar para uma navegação simples
• Design de tamanho 2.0 DIN com encaixe perfeito



 Reforço dinâmico de graves (DBB)

Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), 
as freqüências de graves são eletronicamente 
aprimoradas, para a obtenção de uma 
reprodução de som consistente, 
especialmente quando o volume do alto-
falante é reduzido. Você escuta os graves a 
todo momento.

Superproteção antichoque
Superproteção antichoque para curtir músicas 
sem parar

USB Direct e slots para cartão SD/
SDHC

Graças à capacidade de transferência de 
arquivos, você pode aproveitar a praticidade e 
se divertir acessando mais músicas, vídeos e 
fotos através da conexão USB e dos slots para 
cartão de memória SDHC.

Receptor Bluetooth integrado

O recurso Bluetooth permite que você use seu 
telefone celular sem as mãos e de forma segura 

enquanto dirige para não perder chamadas 
importantes. Com o receptor Bluetooth®, 
você também pode transmitir com toda 
praticidade arquivos de música do telefone 
celular para o seu Car entertainment system.

Display LCD 17,8 cm/7" HD

A tela LCD em cores (800 x 480 pixel) de alta 
resolução produz imagens reais, exibindo suas 
fotos mais queridas e reproduzindo suas 
músicas e filmes preferidos com a mesma 
riqueza de detalhes e cores vibrantes das 
impressões de alta qualidade.
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Imagem/tela
• Tipo de tela: LCD
• Medida diagonal da tela: 7"
• Resolução: 800 (L) x 480 (A) x 3 (RGB)
• Proporção da imagem: Widescreen
• Brilho: 400 cd/m²
• Contraste (típico): 400
• Área de exibição efetiva: 157,2 x 82,32 mm
• Distância entre pixels: 0,1965 (L) x 0,1715 (A)
• Iluminação das teclas: Azul

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de vídeo, SVCD, 
Foto CD

• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 
Repetir capítulo, Menu do disco, Retrocesso 
rápido, Avanço rápido, OSD, PBC, Repetir, 
Reiniciar reprodução no ponto de parada, 
Pesquisar para frente/para trás, Retrocesso Lento, 
Avanço Lento, Imagem estática, Zoom

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
• Formatos de compactação: DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, MPEG4

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, WMA, CD de WMA, Conexão USB, Cartão 
SD

• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 
WMA, WMA9

• Modos de reprodução de discos: Avançar/
retroceder rapidamente, Introscan, Pesquisar 
próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima 
faixa/faixa anterior

• Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
• Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa 

de transferência variável
• Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, 

Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, 
Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
• Sintonia digital automática
• Aprimoramentos do sintonizador: Pesquisa e 

armazenamento automáticos

• Nº de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Nome da estação, Informações da estação, 

Tipo de programa, Notícias

Som
• Equalizador: 3 bandas
• Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, 

Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Potência de saída (MÁX): 4 canais de 50 W 

MOSFET
• Potência de saída (W RMS): 4 canais de 24 W (4 

ohms, DHT de 10%)

Conectividade
• USB: Host USB 2.0
• Cartão de memória: SD, SDHC
• Saída de vídeo - Analógica: Saída de vídeo 

composto
• Saída pré-amplificada: Dois pares de RCA (E/D)
• Saída pré-amplificada de subwoofer: x1 (com 

controle de ganho)
• Entrada AV: Composite (CVBS) x1
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viva-voz
• Versão Bluetooth: 2.0
• Pronto para navegação: Sim (navegador vendido 

separadamente)
• Entrada para câmera de estacionamento: Sim 

(ativada automaticamente em marcha ré)

Segurança/antifurto
• Blecaute da tela: 10/20s selecionáveis

Acessórios
• Controle remoto: Controle remoto fino com 

bateria
• Manual do Usuário: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol, Chinês simplificado, Chinês tradicional
• Guia de início rápido: Inglês, chinês tradicional, 

chinês simplificado, português (Brasil), espanhol

Alimentação
• Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

178 x 100 x 185,4 mm
• Chassi: 2 Din
•
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