
 

 

Philips
Автомобилна аудио-
видео система

17,8 см (7") сензорен екран WVGA

Bluetooth

CED780
Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в 
автомобила

Завладяващ звук
Наслаждавате се на превъзходен звук с видеото и музиката от множество източници 
и на поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth®, благодарение на звуковите 
технологии на Philips. А вградената система за навигация ви води лесно към вашата цел.

Наслаждавайте се на превъзходен звук
• FullSound вдъхва живот на MP3 музиката
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Music Zone за регулируеми "идеални места"
• 11-лентов параметричен еквалайзер за настройки по ваш вкус
• Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката

Дизайн, който подхожда на вашия автомобил
• Корпус с размер 1.0 DIN, за да пасне идеално
• Подвижен преден панел за защита от кражба

Лесна употреба
• Вградената система за навигация ви води бързо към целта
• Възпроизвежда DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
• Слотове за USB Direct и SDHC карта за възпроизвеждане на MP3/WMA



 FullSound

Иновационната технология FullSound на 
Philips възстановява вярно звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика и 
чувствително я обогатява и подобрява, за да 
се потопите напълно в музиката без никакви 
изкривявания. На базата на алгоритъм за 
обработка на аудио, FullSound съчетава 
всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали от последно 
поколение. В резултат се получават по-
пълни баси с повече дълбочина и 
въздействие, подобрена яснота на глас и 
инструменти и богати детайли. 
Преоткрийте своята MP3 музика с истински 
реалистичен звук, който ще докосне душата 
ви и ще раздвижи краката ви.

Music Zone

Иновационната технология Music Zone на 
Philips позволява на шофьора и пътниците 
да се наслаждават на музиката с по-жив и 
обемен звук, точно както е искал 
изпълнителят. Лесно можете да 
превключвате зоните на слушане от 
предните към задните седалки и обратно, за 
да откриете идеалния център на звука в 

автомобила. Специалният бутон за 
управление на зоните ви дава три готови 
настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), 
с които лесно можете да откриете 
идеалното удоволствие от слушането, 
когато сте сами или с други хора в 
автомобила.

Слотове за USB Direct и SDHC карта

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате повече цифрова музика през 
слотовете за USB Direct и SDHC карта.

Вградена система за навигация

Пътувайте навсякъде с тази интуитивна 
вградена система за навигация. Тя ви дава 
картина с висока разделителна способност 
и показва картите в 3D, като ви дава модели 
на градовете и забележителностите, както и 
абсолютно ясна представа накъде се 
движите. Изключително надеждната 
функция iGO primo ви води до крайната цел 
през най-шумните градове и най-тихите 
квартали и дори през планини и край 
морския бряг. Системата се гордее с лесно 
за използване меню, за да планирате 

маршрутите си безпроблемно, и ви дава 
инструкции, които са съвсем лесни за 
следване.

11-лентов параметричен еквалайзер

Този параметричен еквалайзер осигурява 11 
различни честотни ленти (63 Hz, 100 Hz, 160 
Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 
KHz, 8 KHz и 16 KHz), като ви дава 
свободата да регулирате басите, средните и 
високите честоти според акустиката в 
автомобила. Нещо повече, той ви позволява 
да запаметите любимите си настройки на 
еквалайзера, за да ги извиквате лесно. С 
Philips винаги се наслаждавате на приказен 
звук в автомобила – както желаете и когато 
пожелаете.

Подвижен преден панел

Тази система за развлечения в автомобила 
ви дава пълно спокойствие. Предният панел 
се сваля с натискането на един бутон и 
можете да го приберете или да го вземете 
със себе си, за да намалите вероятността 
колата ви да бъде разбита от крадци. Така 
ще бъдете по-спокойни да оставите колата 
си, където и да отидете.
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Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Размер на екрана по диагонал: 7"
• Съотношение на размерите на картината: 
Широк екран

• Осветление на бутоните: Бяло
• Дифузна светлина в отделението за диск: 
Променливи цветове (32 000)

Носители за възпроизвеждане
• Диск: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• SD/SDHC карта
• USB флаш устройство
• AV вход: за портативни устройства за 
възпроизвеждане на аудио/видео

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в 
албум, Търсене на следваща/предишна песен

• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и 
променлива побитова скорост

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD-R/-

RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, 
Picture CD, DivX

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Повторение на епизод, 
Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, 
OSD, PBC, Повторение, Подновяване след 
стоп, Търсене напред/назад, Бавно назад, Бавно 
напред, Стоп-кадър, Мащабиране

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

• Възпроизвеждане през USB Direct: JPEG, DivX, 
MPEG4 (обикновен профил)

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: AM, FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично търсене и 
запаметяване

• Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)

Звук
• Еквалайзер: 11-лентов
• Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, 
Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от 
потребителя

• Подобрение на звука: FullSound, MAX Sound, 
Динамично усилване на басите, Music zone

• Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
• Изходна мощност (RMS): 24 W x 4 канала (4 
ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване
• Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
• Видеоизход - аналогов: Изход композитно 
видео

• Предварително усилване на изходния сигнал: 2 
двойки RCA(L/R), (4V)

• Предварително усилване на изходния сигнал на 
събуфъра: С управление на усилването

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Версия на Bluetooth: 2.1
• Дистанционно управление, монтирано на 
волана: (изисква се адаптер от трета страна 
производител)

• Навигация: iGO primo

Аксесоари
• Дистанционно управление: Тънко 
дистанционно управление с батерия

• Ръководство за потребителя: английски, 
холандски, френски, немски, италиански

• Ръководство за бърз старт: английски, френски, 
холандски, немски, италиански

Power
• Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

188 x 58 x 245 мм
• Корпус: 1 Din

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod 

touch
•
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