
 

 

„Philips“
Automobilinė garso ir 
vaizdo sistema

17,8 cm (7") WVGA jutiklinis 

ekranas

„Bluetooth“

CED780
Mėgaukitės gyva muzika automobilyje žiūrėdami vaizdo įrašus
Sužavėti garsų
Mėgaukitės puikia vaizdo ir muzikos įrašų garso kokybe naudodami kelis šaltinius ir 
leisdami juos per „Bluetooth®“ – visa tai garantuoja „Philips“ garso technologijos. 
Integruota navigacijos sistema padės lengvai surasti kelią iki kelionės tikslo.

Klausykitės pritrenkiamo garso
• „Fullsound“ – suteikite MP3 muzikos įrašams naujos gyvybės
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
• 11 juostų parametrinis vienodintuvas, garantuojantis garsą pagal jūsų skonį
• Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių

Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas
• Korpusas su puikiai tinkančia 1.0 DIN jungtimi
• Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

Paprasta naudoti
• Integruota navigacijos sistema – greitos nuorodos į kelionės tikslą
• Leiskite DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ir MPEG4 filmus
• „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdai suteiks galimybę atkurti MP3 / WMA muziką
• Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
• Stiprintuvo priedo garso išvestis



 „FullSound“

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija 
tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl galėsite mėgautis kokybiškais 
muzikos garsais be jokių iškraipymų. 
„FullSound“ veikdama pagal papildomo garso 
apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ 
muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir 
naujausios kartos skaitmeninių signalų 
procesoriaus darbą. To rezultatas – sodresni 
žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis 
instrumentų skleidžiamas garsas, girdima 
kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo 
klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins 
jus iki sielos gelmių ir privers judėti.

Technologija „Music Zone“

Naujoviška „Philips“ technologija „Music 
Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir 
keleiviams mėgautis muzika klausantis 
kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, 
kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai 
perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos 
vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi 
geriausio garso, koks tik įmanomas 

automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku 
galima perjungti tris iš anksto nustatytus 
nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso 
tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, 
kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su 
keleiviais.

„USB Direct“ ir „SDHC“ kortelių lizdai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite 
mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau 
skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi 
integruotu „USB Direct“ ir SDHC kortelių 
lizdais.

Integruota navigacijos sistema

Keliaukite naudodamiesi šia intuityvia 
integruota navigacijos sistema. Didelės raiškos 
ekranėlyje matysite žemėlapius 3D formatu, 
miestų modelius ir žymius vietovės objektus – 
kad ir kur keliautumėte, mėgausitės itin aiškiu 
vaizdu. Veikiant itin patikimai funkcijai „iGO 
primo“, bus rodomas maršrutas į jūsų kelionės 
tikslą per judriausius miestus ir ramiausias 
kaimo vietoves. Ji puikiai veiks net kalnuose ir 
pajūryje. Be to, sistemos meniu struktūra 
patogi naudotojui, todėl susiplanuoti maršrutą 

bus visai nesunku. Galėsite naudotis itin 
paprastomis instrukcijomis.

11 juostų parametrinis vienodintuvas

Šiam parametriniam vienodintuvui būdinga 11 
skirtingų dažnio juostų (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 
250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz, 
8 KHz ir 16 KHz), todėl galėsite pritaikyti 
žemuosius, vidutinius ir aukštuosius dažnius 
pagal savo automobilio akustinę sistemą. Be to, 
vienodintuvas suteikia jums galimybę išsaugoti 
mėgstamus vienodinimo nustatymus ir lengvai 
juos atkurti. Pasirinkę „Philips“ visada 
mėgausitės puikiu garsu automobilyje taip, kaip 
norite ir kada norite.

Nuimama priekinė plokštelė

Ši „Philips“ automobilio pramogų sistema 
garantuos jums ramybę. Priekinė plokštelė 
nuimama spustelėjus mygtuką, todėl galėsite ją 
paslėpti ar pasiimti su savimi. Rezultatas – 
stereosistema, panaši į įprastinę, todėl mažesnė 
tikimybė, jog jūsų automobiliu susidomės 
vagys. Dabar automobilį galite palikti ramesni, 
kad ir kur būtumėte.
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Vaizdas / ekranas
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
• Ekrano įstrižainės dydis: 7 col.
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis
• Apšviesti mygtukai: Balta
• Išsklaidyta šviesa apšviesta diskams skirta anga: 
įvairios spalvos (32 tūkst.)

Atkuriama medija
• Diskas: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, 

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• SD / SDHC kortelė
• USB atmintinė
• AV įvestis: nešiojamiesiems garso / vaizdo 
įrenginiams

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: „Dolby Digital“, MP3, WMA
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 
atlikėjas, albumas

• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta 
bitais

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, Kompaktinis diskas (CD) su 
vaizdo įrašais, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su 
nuotraukomis, DivX

• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 
Skyriaus pakartojimas, Disko meniu, Atsukimas, 
Persukimas, OSD, PBC, Pakartoti, Tęsti grojimą 
nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas 
atsukimas, Lėtas persukimas, Nuotraukos, 
išdidinimas

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 
PAL

• „USB Direct“ atkūrimas: JPEG, DivX, MPEG4 
(paprastasis profilis)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir 

laikymas
• Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 

(AM)

Garsas
• Vienodintuvas: 11 juostų
• Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, 

Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno 
muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius

• Garsumo gerinimas: „FullSound“, „MAX Sound“, 
Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija 
„Music Zone“

• Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
• Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10 

% T.H.D.)

Prijungimo galimybė
• Vaizdo įvestis: CVBS vaizdo įrašai (RCA) 1x
• Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė vaizdo 

išvestis
• Priešstiprintuvio išvestis: 2 poros RCA (K/D), (4 V)
• Žemųjų dažnių garsiakalbio priešstiprintuvio 

išvestis: Su stiprinimo rankenėle
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• Prie vairo tvirtinamas nuotolinio valdymo pultas: 

(reikalingas trečiosios šalies adapteris)
• Naršymas: iGO primo

Priedai
• Nuotolinis valdymas: Plonas nuotolinio valdymo 

pultas su baterija
• Vartotojo vadovas: Anglų, olandų, prancūzų, 

vokiečių, italų
• Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, 

vokiečių, italų

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

188 x 58 x 245 mm
• Korpusas: 1 DIN jungtis

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod 

nano“, „iPod Touch“
•
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