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érintőképernyő
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CED780
Élvezze autójában is az élő zenét és videót

A hangzás bűvöletében
A Philips hangtechnológiáknak köszönhetően kiváló hangminőséget élvezhet a video- és 
zenefájlokban, különböző forrásokból és Bluetooth® adatfolyam formájában. Beépített 
navigációs rendszer, amely könnyen elvezeti Önt az úticéljához.

Élvezze a tökéletes hangzást!
• FullSound technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Music Zone az állítható hallgatási területekhez
• 11 sávos parametrikus hangszínszabályozó, hogy az ízlésének megfelelő beállítást választhassa
• Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz

Formavilág, mely beleolvad autója terébe
• Perfect-fit 1.0 DIN burkolatkialakítás
• Levehető előlap a lopások megakadályozásához

Egyszerű használat
• Beépített navigációs rendszer, hogy gyorsan célba érjen
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
• USB Direct és SDHC kártyanyílás MP3/WMA formátumú lejátszáshoz
• Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához
• Hangkimeneti tartozék az erősítő felé



 FullSound

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a zene magával ragadó 
élményében részesül –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangvisszaadási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor erejével egyesíti. Az eredmény a 
még erőteljesebb mélyhang, a még tisztább 
hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra 
a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, 
amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Music Zone

A Philips innovatív Music Zone technológiája 
lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az 
előadó szándékai szerinti, élethűbb 
térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok 
könnyen átválthatják a zenehallgatási 
területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd 
vissza a legjobb autós hanghatás elérése 
érdekében. A speciális területszabályzó gomb 
három előre megadott beállítással – bal, jobb 
és első (valamint összes) – rendelkezik, így 
dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási 

igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon 
akár egyedül, akár utasokkal.

USB Direct csatlakozó és SDHC 
kártyanyílás

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct és SDHC-kártya nyílásokon 
keresztül.

Beépített navigációs rendszer

Útjai során használja ezt a beépített navigációs 
rendszert. A rendszer nagy felbontású képeken 
jelenít meg 3D térképeket, városképet és a 
fontosabb épületek képeit bemutatva – 
valamint kristálytiszta képet adva arról, hogy 
hová tart éppen. Az igen megbízható iGO 
primo funkció elnavigálja Önt a céljához a 
legforgalmasabb városokban és a 
legelhagyatottabb városi területeken is, és még 
a hegyekben és tengerpartokon is működik. A 
rendszer emellett felhasználóbarát 
menüszerkezettel rendelkezik, hogy az 
útvonaltervezés igazán egyszerű legyen, 

valamint abszolút egyszerűen követhető 
utasításokat ad.

11 sávos parametrikus 
hangszínszabályozó

Ez a parametrikus hangszínszabályozó 11 
különböző frekvenciasávot kínál (63Hz, 100Hz, 
160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 2KHz, 
4KHz, 8KHz és 16KHz), így szabadon 
beállíthatja a mélyhangot, középtartományt és 
magas hangokat, hogy azok az Ön autója 
akusztikájának megfelelően szóljanak. Ráadásul 
a hangszínszabályozóval el is mentheti a 
kedvenc hangszínszabályozási beállítását, hogy 
az egyszerűen előhívhassa. A Philips 
segítségével mindig fantasztikus hangzást 
élvezhet az autóban, ahogyan és amikor Ön 
szeretné.

Levehető előlap

Ez a Philips autós szórakoztató rendszer 
biztosítja az Ön nyugalmát. Az előlap egy 
gombnyomással levehető, így azt elrejtheti vagy 
magával viheti. Ezt követően csak egy olyan 
fejegység látható, amely az alapkivitelre 
hasonlít, így az autója kevésbé van kitéve a 
feltörés veszélyének. Így nyugodtabban 
hagyhatja ott az autóját, legyen bárhol.
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• Átlós képernyőméret: 7"
• Képformátum: Széles képernyő
• Gombmegvilágítás: fehér
• Szórt fény a lemeznyílásban: változó színek (32K)

Adathordozók lejátszása
• Lemez: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, 

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• SD/SDHC kártya
• USB flash meghajtó
• AV bemenet: a hordozható audio/video 

lejátszókhoz

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző album keresése, 
Következő/előző műsorszám keresése

• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s és változó 

bitsebesség

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Kép-
CD, DivX

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 
Fejezetismétlés, Lemezmenü, Gyorsmenet 
visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, PBC, Ismétlés, 
Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés 
előre/visszafelé, Lassítás visszafelé, Lassítás előre, 
Állókép, Nagyítás

• Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL
• USB Direct lejátszás: JPEG, DivX, MPEG4 

(egyszerű profil)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: AM, FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus keresés és 

tárolás
• Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)

Hangzás
• Hangszínszabályzó: 11 sáv
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, 

Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által 
megadott

• Hangzásjavítás: FullSound, MAX Sound, Dinamikus 
basszuskiemelés, Music zone

• Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W x 4 csatorna (4 

ohm, 10% T.H.D.)

Csatlakoztathatóság
• Videobemenet: 1x CVBS videó (RCA)
• Videokimenet - analóg: Kompozit videokimenet
• Előerősítő kimenet: 2 pár RCA(B/J), (4 V)
• Mélyhangsugárzó előerősítő kimenet: 

Erősítésszabályozással
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth verzió: 2,1
• Kormányon elhelyezett távvezérlő: (harmadik fél 

adapterét igényli)
• Navigáció: iGO primo

Tartozékok
• Távvezérlő: Vékony távvezérlő, akkumulátorral
• Felhasználói kézikönyv: angol, holland, francia, 

német, olasz
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, 

holland, német, olasz

Energiaellátás
• Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

188 x 58 x 245 mm
• Burkolat: 1 Din

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, nano iPod, iPod 

touch
•
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