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Ζωντανή μουσική με βίντεο στο αυτοκίνητο
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε κορυφαίο ήχο στα βίντεο και στη μουσική από διάφορες πηγές και με
μετάδοση Bluetooth®, χάρη στις τεχνολογίες ήχου της Philips. Με ενσωματωμένο
σύστημα πλοήγησης, που σας καθοδηγεί στον προορισμό σας με ευκολία.
Απολαύστε εξαίρετο ήχο
• FullSound που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
• Παραμετρικός ισοσταθμιστής 11 ζωνών, για ήχο που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας
• Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής
Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας
• Σχεδίαση πλαισίου 1.0 DIN για άψογη εφαρμογή
• Αποσπώμενη πρόσοψη για αντικλεπτική προστασία
Εύκολη χρήση
• Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, για να βρίσκετε γρήγορα τον προορισμό σας
• Απολαύστε ταινίες DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® και MPEG4
• Υποδοχές USB Direct και κάρτας SDHC για αναπαραγωγή MP3/WMA
• Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής
• Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή
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Χαρακτηριστικά
τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και
"Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του
ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

FullSound

Παραμετρικός ισοσταθμιστής 11
ζωνών

Υποδοχές USB Direct και κάρτας
SDHC

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη
σημαντικά, για να μπορείτε να απολαμβάνετε
μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία
μουσικής χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο
σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το
FullSound συνδυάζει την εμπειρία της Philips
στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ
της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο
γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος,
ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και
πλούσια λεπτομέρεια. Απολαύστε ξανά τη
συμπιεσμένη μουσική MP3, με ρεαλιστικό
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας
συνεπάρει!

Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς
αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την
ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης
σε περισσότερη ψηφιακή μουσική μέσω των
ενσωματωμένων υποδοχών USB Direct και
κάρτας SDHC.
Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης

Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει
11 διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (63Hz,
100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz,
2KHz, 4KHz, 8KHz και 16KHz), για να
μπορείτε ελεύθερα να προσαρμόζετε τα
μπάσα, τις μεσαίες συχνότητες και τα πρίμα
ανάλογα με την ακουστική του αυτοκινήτου
σας. Επιπλέον, σας δίνει τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις
ισοστάθμισης, για εύκολη επαναφορά. Με τη
Philips μπορείτε να απολαμβάνετε πάντα
εξαιρετικό ήχο στο αυτοκίνητο, όπως και
όποτε σας αρέσει.
Αποσπώμενη πρόσοψη

Music Zone

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music
Zone της Philips, ο οδηγός και οι
συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη
μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο,
ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι
χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες
ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες
και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν
την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο.
Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει

MusicZone

Επισκεφτείτε διάφορα μέρη με το έξυπνο
ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης. Χάρη
στα γραφικά υψηλής ανάλυσης που
προβάλλουν τρισδιάστατους χάρτες,
προσφέροντας ψηφιακά μοντέλα πόλεων και
γνωστά σημεία, βλέπετε πεντακάθαρα πού
πάτε. Η ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία iGO
primo σάς οδηγεί σε κάθε προορισμό στις
πιο πολυσύχναστες πόλεις και τις πιο
ήσυχες αστικές περιοχές, ακόμα και σε
βουνά και παραλίες. Το σύστημα διαθέτει
επίσης μενού φιλικό προς το χρήστη, το
οποίο σας επιτρέπει να χαράξετε εύκολα την
πορεία σας και σας παρέχει πανεύκολες
οδηγίες.

Αυτό το σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου
από τη Philips σάς προσφέρει επιπλέον
ασφάλεια και σιγουριά, καθώς μπορείτε να
αφαιρέσετε την πρόσοψη με το πάτημα ενός
κουμπιού, για να την κρύψετε ή να την
πάρετε μαζί σας. Το αποτέλεσμα; Η κεφαλή
μοιάζει με μια απλή μονάδα και έτσι το
αυτοκίνητο είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε
διαρρήξεις. Τώρα πια μπορείτε να αφήνετε
το αυτοκίνητό σας με περισσότερη σιγουριά,
όπου κι αν βρίσκεστε.

CED780/12

Σύστημα βίντεο/ήχου αυτοκινήτου

με οθόνη αφής WVGA 17,8 εκ. (7") Bluetooth

Προδιαγραφές
Εικόνα/Οθόνη

•
•
•
•
•

Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
Μήκος διαγωνίου οθόνης: 7"
Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
Φωτισμός πλήκτρων: Λευκό
Φωτισμός υποδοχής δίσκου: διάφορα χρώματα
(32K)

Μέσα αναπαραγωγής

• Δίσκος: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD,
CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Κάρτα SD/SDHC
• USB flash drive
• AV-IN: για φορητές συσκευές αναπαραγωγής
ήχου/βίντεο

Αναπαραγωγή ήχου

• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού,
καλλιτέχνης, άλμπουμ
• Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός
ρυθμός bit

Αναπαραγωγή βίντεο

• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD-R/-RW,
DVD+R/+RW, DVD+RW, Βίντεο CD, SVCD, CD
εικόνων, Divx
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη
A-B, Γωνία, Επανάληψη κεφαλαίου, Μενού
δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση
εμπρός, OSD, PBC, Επανάληψη, Συνέχιση
αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση
εμπρός/πίσω, Αργά πίσω, Αργά εμπρός,
Ακίνητη εικόνα, Ζουμ
• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC,
PAL
• Αναπαραγωγή USB Direct: JPEG, Divx, MPEG4
(απλό προφίλ)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

• Ζώνες δέκτη: πμ, Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και
αποθήκευση
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12

(AM)

Ήχος

• Ισοσταθμιστ: 11 ζωνών
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ,
Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο
από το χρήστη
• Ενίσχυση ήχου: FullSound, Ήχος MAX, Dynamic
Bass Boost, Music Zone
• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
• Ισχύς (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 10%
T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

• Είσοδ βίντεο: 1 βίντεο CVBS (RCA)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Έξοδος σύνθετου
σήματος βίντεο
• Έξοδος προενίσχυσης: 2 ζεύγη RCA (Α/Δ), (4V)
• Έξοδος προενίσχυσης υπογούφερ: Με έλεγχο
απολαβής
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Έκδοση Bluetooth: 2,1
• Τηλεχειριστήριο τιμονιού: (απαιτείται
προσαρμογέας τρίτου κατασκευαστή)
• Πλοήγηση: iGO primo

Αξεσουάρ

• Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο με
μπαταρία
• Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
188 x 58 x 245 χιλ.
• Πλαίσιο: 1 Din

Συμβατότητα με iPhone

• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: Έλεγχος ταυτότητας, iPod
classic, iPod nano, iPod touch
•
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