
 

 

Philips
Auton ääni-/
videojärjestelmä

17,8 cm:n (7") WVGA-

kosketusnäyttö

Bluetooth

CED780
Nauti elävästä musiikista ja videoista autossasi
Hulluna ääneen
Philipsin äänitekniikka mahdollistaa videoiden ja musiikin ensiluokkaisen äänentoiston eri 
lähteistä Bluetooth®-suoratoiston välityksellä. Sisältää myös kiinteän 
navigointijärjestelmän, joka ohjaa sinut vaivattomasti perille.

Loistava äänenlaatu
• FullSound herättää MP3-musiikin eloon
• MAX Sound lisää tehoa
• Kuuntelualueen optimointi Music Zone -tekniikalla
• Optimoi kuuntelukokemuksesi 11-kaistaisella parametrisella taajuuskorjaimella
• Katkotonta musiikkia tehokkaan iskunsuojauksen ansiosta

Muotoilu, joka sopii autoosi
• Täydellisesti istuva 1.0 DIN -alustan muotoilu
• Irrotettava varkauksia estävä etupaneeli

Helppokäyttöinen
• Kiinteä navigointijärjestelmä ohjaa nopeinta reittiä perille
• Nauti DVD-, DVD+/-R- , DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
• USB Direct- ja SDHC-korttipaikat MP3-/WMA-tiedostojen toistoa varten
• Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon
• Äänilähtö lisävahvistimelle



 FullSound

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.

Music Zone

Philipsin innovatiivisen Music Zone -tekniikan 
ansiosta kuljettaja ja matkustajat voivat nauttia 
musiikista todentuntuisemmin ja juuri 
sellaisena kuin se on tarkoitettu kuultavaksi. 
Käyttäjät voivat vaivattomasti vaihtaa 
musiikinkuuntelualuetta kuljettajasta 
matkustajiin ja takaisin äänen optimaaliseksi 
kohdentamiseksi autossa. Erillinen 

kuuntelualueen hallintapainike sisältää kolme 
ennalta määritettyä asetusta – vasen, oikea ja 
etuosa (ja kaikki) – joten voit vaivattomasti ja 
dynaamisesti optimoida kuuntelukokemuksen 
sen perusteella, oletko autossa yksin vai 
matkustajien seurassa.

USB Direct ja SDHC-korttipaikat

Täydellisen tiedostojen siirrettävyyden 
ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista 
kiinteiden USB Direct- ja SDHC-
korttipaikkojen kautta.

Kiinteä navigointijärjestelmä

Löydä perille tämän intuitiivisen kiinteän 
navigointijärjestelmän opastuksella. 
Teräväpiirtoiset 3D-kartat 
kaupunkimallinnuksineen ja maamerkkeineen 
piirtävät reitistäsi kristallinkirkkaan kuvan. 
Erittäin luotettava iGo primo -ominaisuus 
opastaa sinut perille vilkkaimpien kaupunkien ja 
hiljaisimpien lähiöiden halki ja toimii jopa 
vuoristoalueilla ja merenrannalla. 
Järjestelmässä on myös käyttäjäystävällinen 
valikkorakenne, joka tekee reitin 

suunnittelusta todella yksinkertaista ja antaa 
erittäin helposti seurattavia ohjeita.

11-kaistainen parametrinen 
taajuuskorjain

Parametrinen taajuuskorjain kattaa 11 eri 
taajuutta (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 
400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz ja 
16 kHz), joiden avulla voit säätää bassoääniä, 
keskialueen ääniä ja diskanttia autosi akustiikan 
mukaan. Lisäksi voit tallentaa taajuuskorjaimen 
suosikkiasetuksesi ja ottaa ne käyttöön 
halutessasi. Philipsin ansiosta voit koska vain 
nauttia autossasi upeasta äänestä sellaisena 
kuin itse haluat.

Irrotettava etupaneeli

Philipsin auton viihdejärjestelmä lisää 
mielenrauhaasi. Voit irrottaa etupaneelin napin 
painalluksella ja kätkeä sen tai ottaa sen 
mukaasi. Jäljelle jäävä pääyksikkö muistuttaa 
tavallista auton viihdeyksikköä, joten se 
houkuttelee murtovarkaita vähemmän. Voit 
paremmin luottaa siihen, että autosi on 
turvassa, mihin tahansa sen pysäköitkin.
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Kuva/näyttö
• Kuvaruututyyppi: LCD TFT
• Ruudun halkaisija: 7"
• Kuvasuhde: Laajakuva
• Näppäimistön valaistus: Valkoinen
• Levyaukon pehmeä valaistus: väri vaihtelee (32 000 

väriä)

Toistomuodot
• Levy: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• SD/SDHC-kortti
• USB Flash -asema
• AV-IN-liitäntä: kannettaville ääni- ja videosoittimille

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku

• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps ja vaihtuva 

bittinopeus

Videotoisto
• Toistomuodot: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, CD-
kuvalevyt, DivX

• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, 
Osan toisto, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, 
Pikahaku eteenpäin, näyttö, PBC, Jatkuva toisto, 
Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja 
taaksepäin, Hidastus taaksepäin, Hidastus 
eteenpäin, Still-kuvat, Zoomaus

• Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
• USB Direct -toisto: JPEG, DivX, MPEG4 (Simple 

Profile)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: AM, FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen parannukset: Automaattinen haku ja 

tallennus
• Pikavalintakanavien lukumäärä: 18 (FM), 12 (AM)

Ääni
• Taajuuskorjain: 11-kaistainen
• Taajuuskorjaimen asetukset: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Litteä, Optimaalinen, Tekno, Käyttäjän oma
• Äänenparannus: FullSound, MAX-ääni, Dynamic 

Bass Boost -bassotehostus, Music Zone
• Lähtöteho (MAX): Kanavat 4 x 50 W
• Lähtöteho (RMS): Kanavat 4 x 24 W (4 ohmia, 

harmoninen kokonaissärö 10 %)

Liitännät
• Videotulo: 1 CVBS-video (RCA)
• Analoginen videolähtöliitäntä: 

Komposiittivideolähtö
• Esivahvistimen lähtö: RCA, 2 paria (vasen/oikea), 

(4 V)
• Subwooferin esivahvistimen ulostulo: Gain Control 

-toiminnolla
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-versio: 2,1
• Kauko-ohjain rattiin: (vaatii kolmannen osapuolen 

sovittimen)
• Selaus: iGO primo

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: Ohut, paristolla toimiva kaukosäädin
• Käyttöopas: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia
• Pikaopas: englanti, ranska, hollanti, saksa, italia

Virta
• Virtalähde: 12 V DC

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 188 x 58 x 245 mm
• Alusta: 1 Din

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch
•
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