
 

 

Philips
Audio-/videosysteem voor 
in de auto

17,8 cm (7") WVGA-touchscreen

Bluetooth

CED780
Ervaar livemuziek met video in uw auto

Bezeten van muziek
Geniet van superieur geluid bij video en muziek vanaf verschillende bronnen en via 
Bluetooth®-streaming dankzij Philips-geluidstechnologieën. Met een ingebouwd 
navigatiesysteem dat u gemakkelijk naar uw bestemming brengt.

Geniet van superieur geluid
• FullSound om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• Music Zone voor aanpasbare sweet spots
• 11-bands parametrische equalizer, afgestemd op uw muzieksmaak
• Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat

Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto
• Perfect passend 1.0 DIN-chassisontwerp
• Afneembaar frontje voor diefstalpreventie

Gebruiksvriendelijk
• Ingebouwd navigatiesysteem voor snelle begeleiding naar bestemmingen
• DVD's, DVD+/-R's, DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
• USB Direct- en SDHC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
• Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
• Audio-uitgang voor versterkertoevoeging



 FullSound

De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van een weergaloze 
luisterervaring zonder vervorming. FullSound 
is gebaseerd op een algoritme voor 
geluidsnabewerking en combineert de 
geroemde expertise van Philips op het gebied 
van muziekreproductie met de kracht van de 
hypermoderne Digital Signal Processor. Het 
resultaat is vollere bas met meer diepte en 
impact, helderder stemgeluid en instrumenten, 
en meer detail. Ontdek uw MP3-
muziekverzameling opnieuw, in levensecht 
geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw 
voeten niet kunt stilhouden.

Music Zone

Met de innovatieve Music Zone-technologie 
van Philips kunnen de bestuurder en passagiers 
genieten van hun muziek met een sterker 
ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de 
artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen 
gemakkelijk de luisterzones voor muziek 
omschakelen van de bestuurder naar de 
passagiers en terug om de beste geluidsfocus in 

de auto te krijgen. Een speciale 
zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf 
gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en 
Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto 
dynamisch en gemakkelijk op uw eigen 
luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt 
laten aansluiten.

Directe weergave vanaf USB en SDHC-
kaartsleuven

Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over 
te brengen bieden het voordeel dat u 
probleemloos toegang hebt tot nog meer 
digitale muziek via de ingebouwde USB Direct- 
en SDHC-kaartsleuven.

Ingebouwd navigatiesysteem

Met dit intuïtieve, ingebouwde 
navigatiesysteem bereikt u altijd uw doel. 3D-
kaarten worden weergegeven in High 
Definition, compleet met stadsmodellen en 
bezienswaardigheden - en een kristalhelder 
beeld van uw route. De zeer betrouwbare iGO 
primo-functie navigeert u naar uw 
bestemmingen, door de drukste steden en de 
rustigste stedelijke gebieden, en werkt zelfs in 
bergen en aan de kust. Het systeem beschikt 
verder over een gebruikersvriendelijke 

menustructuur waarmee het plannen van 
routes een fluitje van een cent wordt, en over 
instructies die moeiteloos zijn te volgen.

11-bands parametrische equalizer

Deze parametrische equalizer biedt 11 
verschillende frequentiebanden (63 Hz, 100 
Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 
kHz, 4 kHz, 8 kHz en 16 kHz), en de vrijheid 
om lage, midden- en hoge tonen aan te passen 
aan de akoestiek van uw auto. Bovendien kunt 
u met deze equalizer uw favoriete instellingen 
opslaan en deze gemakkelijk weer terugvinden. 
Met Philips zult u altijd van fantastische muziek 
in de auto genieten op de manier die u wenst, 
wanneer dan ook.

Afneembaar frontje

Dit in de auto ingebouwde 
entertainmentsysteem van Philips biedt u extra 
gemoedsrust. Het voorpaneel is afneembaar 
met één druk op de knop, zodat u het kunt 
verbergen of meenemen. Wat in zicht blijft is 
een basisunit die lijkt op een eenvoudige 
autoradio, waardoor dieven minder snel zullen 
inbreken in uw auto. Nu kunt u uw auto met 
meer vertrouwen achterlaten, waar dan ook.
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Beeld/scherm
• Schermtype: LCD TFT
• Schermdiameter: 7 inch
• Beeldformaat: Breedbeeld
• Verlichte toetsen: Wit
• Diffuus licht in disclade: Variabele kleuren (32K)

Media afspelen
• Disc: DVD, DVD +/-R, DVD +/-RW, (S) VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• SD/SDHC-kaart
• USB Flash Drive
• AV-ingang: voor draagbare audio-/

videoweergaveapparaten

Audioweergave
• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken

• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 
artiest, album

• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele 
bitsnelheid

Videoweergave
• Media afspelen: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

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

• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Hoofdstuk 
herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel 
vooruitspoelen, OSD, PBC, Herhalen, Afspelen 
hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, 
Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Stilstaand 
beeld, Zoomen

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• Weergave via directe aansluiting op USB: JPEG, 

DivX, MPEG4 (eenvoudig profiel)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: AM, FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en 

opslaan
• Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)

Geluid
• Equalizer: 11-bands
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, 

Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
• Geluidsverbetering: FullSound, MAX Sound, 

Dynamic Bass Boost, Music Zone
• Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 24 W kanalen (4 

ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit
• Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1x
• Video-uitgang - analoog: Composite Video-uitgang
• Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R), (4 V)
• Voorversterkeruitgang subwoofer: Met 

versterkingscontrole
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-versie: 2,1
• Stuurwiel-afstandsbediening: (adapter van externe 

leverancier vereist)
• Navigatie: iGO primo

Accessoires
• Afstandsbediening: Slanke afstandsbediening met 

batterij
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, 

Duits, Italiaans
• Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, 

Italiaans

Vermogen
• Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

188 x 58 x 245 mm
• Chassis: 1 DIN

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Nano, 

iPod touch
•
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