
 

 

Philips
Audio a video systém do 
auta

17,8cm (7") dotykový displej 

WVGA

Bluetooth

CED780
Zažijte ve svém voze živou hudbu i s obrazem
Posedlost zvukem
Díky technologiím zvuku Philips si vychutnáte perfektní zvuk jak ve filmech, tak při 
poslechu hudby z nejrůznějších zdrojů a streamování přes Bluetooth®. Vestavěný systém 
navigace vás navíc snadno dovede k cíli.

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality
• Funkce FullSound – hudba z MP3 jako živá
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
• 11pásmový parametrický ekvalizér vyjde vstříc vašemu vkusu
• Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů

Design, který se hodí do vašeho vozu
• Dokonale vhodné pro šasi s designem 1.0 DIN
• Odnímatelný čelní panel pro zabezpečení proti krádeži

Snadné použití
• Vestavěný navigační systém pro rychlé navádění do cíle
• Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
• Připojení USB Direct a sloty pro karty SDHC pro přehrávání hudby ve formátech MP3 / WMA
• Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby
• Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač



 FullSound

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte opravdu pohlcující hudbu bez 
sebemenšího zkreslení. Protože je založena na 
algoritmu pro další zpracování audia, 
kombinuje technologie FullSound proslulou 
zkušenost společnosti Philips v oblasti 
reprodukce hudby s výkonností procesoru pro 
digitální signální systém (DSP) nejnovější 
generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší 
hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého 
zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu 
přirozený zvuk komprimované hudby ve 
formátu MP3, která se dotkne vaší duše a 
roztančí vaše nohy.

Music Zone

Inovativní technologie Music Zone společnosti 
Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat 
si hudbu s živějším prostorovým efektem 
přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé 
mohou snadno přepínat hudební poslechové 
zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli 

nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální 
tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem 
definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a 
nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a 
dynamicky přizpůsobit poslech podle svých 
potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

USB Direct a sloty pro SDHC karty

Díky kompletní přenositelnosti souborů si 
můžete užívat pohodlí i zábavy, protože 
s vestavěným rozhraním USB Direct a sloty 
pro karty SDHC budete mít přístup k většímu 
množství digitální hudby.

Vestavěný navigační systém

Cestujte na různá místa s tímto intuitivním, 
vestavěným navigačním systémem. Zobrazení 
ve vysokém rozlišení ukazuje mapy ve 3D, kde 
uvidíte modely měst a pamětihodností – a 
křišťálově čistý obraz místa, kam jedete. Velmi 
spolehlivá funkce iGO primo zajišťuje navigaci 
do určených cílů těmi nejrušnějšími městy 
nebo nejtiššími předměstími a funguje dokonce 
i v horách a na mořském pobřeží. Systém se 
může pochlubit také uživatelsky přívětivou 
strukturou nabídky. Díky ní je plánování trasy 

naprosto jednoduché a budete mít k dispozici 
pokyny, které lze sledovat zcela bez problémů.

11pásmový parametrický ekvalizér

Tento parametrický ekvalizér nabízí 
11 různých frekvenčních pásem (63 Hz, 
100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz a 16 kHz) a 
umožňuje vám zvolit úpravu basů, středních 
tónů a výšek podle akustiky vaše auta. A co 
více: ekvalizér umožňuje uložit oblíbená 
nastavení a posléze je snadno vyvolat. Se 
společností Philips si v autě vždy užijete 
báječný zvuk podle svého, kdykoli budete chtít.

Odnímatelný čelní panel

Tento zábavní systém do auta od společnosti 
Philips vám dodá potřebný klid. Čelní panel lze 
oddělit stisknutím tlačítka, takže jej můžete 
schovat nebo si jej vzít s sebou. Výsledkem je 
čelní jednotka podobná té základní, která 
nebude tolik lákat případné zloděje. Nyní 
můžete opustit své auto s větší důvěrou, ať se 
nacházíte kdekoli.
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Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Úhlopříčka obrazovky: 7"
• Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
• Osvětlení tlačítek: Bílá
• Rozptýlené světlo v přihrádce na disk: proměnlivé 

barvy (32 tisíc)

Média pro přehrávání
• Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Karta SD/SDHC: Ano
• Jednotka Flash USB: Ano
• AV-IN: pro přenosná zařízení k přehrávání audia/

videa

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání 
stopy: další/předchozí

• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a 

proměnlivá přenosová rychlost

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, Standard 
SVCD, Obrazové disky CD, DivX

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 
Opakování kapitoly, Nabídka Disc Menu, Rychlý 
posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, PBC, 
Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa 
zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený 
chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zastavený 
obraz, Zvětšení

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
• Přehrávání USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil 

Simple)

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: AM, FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a 

ukládání
• Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)

Zvuk
• Ekvalizér: 11 pásem
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Plochý, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
• Vylepšení zvuku: FullSound, MAX Sound, Dynamic 

Bass Boost, Music Zone
• Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
• Výstupní výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 

10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení
• Vstup videa: Video CVBS (RCA) 1x
• Výstup video - analogový: Výstup kompozitního 

videa
• Výstup předzesilovače: 2 páry RCA (L/P), (4 V)
• Výstup předzesilovače subwooferu: S ovládáním 

zesílení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Verze Bluetooth: 2,1
• Dálkový ovladač na volantu: (nutný adaptér jiného 

výrobce)
• Navigace: iGO primo

Příslušenství
• Dálkový ovladač: Tenký dálkový ovladač s baterií
• Uživatelská příručka: Čeština, Nizozemština, 

Francouzština, Němčina, Italština
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

francouzština, holandština, němčina, italština

Spotřeba
• Napájení: 12 V DC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 245 mm
• Šasi: 1 Din

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch
•
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