
 

 

Philips
Lyd- og bildesystem for bil

17,8 cm (7") WVGA-

berøringsskjerm

Bluetooth

CED780
Se på musikkvideoer i bilen

Lidenskap for lyd
Nyt overlegen lyd i videoer og musikk fra flere kilder og streaming med Bluetooth®, 
takket være lydteknologier fra Philips. Innebygd navigasjonssystem veileder deg enkelt til 
bestemmelsesstedet.

Nyt overlegen lyd
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken din
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Musikksone for justerbare favorittsteder
• 11-bånds parametrisk equalizer som passer din smak
• Super støtbeskyttelse for jevn musikknytelse

Design som passer i bilen
• Perfect-fit 1.0 DIN-chassisdesign
• Avtakbar front for tyverisikring

Lett å bruke
• Innebygd navigeringssystem for rask veiledning til bestemmelsessteder
• Spill av DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- og MPEG4-filmer
• USB Direct- og SDHC-kortspor for MP3/WMA-avspilling
• Innebygd Bluetooth-mottaker for ringing og musikk-streaming
• Lyd ut for ekstra forsterker



 FullSound

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig lyddetaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
virkelig omsluttende musikk uten forvrengning. 
FullSound er basert på en algoritme for 
etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' 
anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse 
med kraften i den nyeste generasjonen av 
digital signalbehandling (DSP). Resultatet er 
fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt 
stemme- og instrumentklarhet og stor 
detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte 
MP3-musikken i virkelighetstro lyd som treffer 
deg både i hjertet og i bena.

Musikksone

Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar 
fører og passasjerer nyte sin musikk med mer 
livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde 
tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt 
bytte musikklyttingssonene fra føreren til 
passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig 
lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp 

gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – 
venstre, høyre og front (og alle) – slik at du 
best mulig kan dekke lyttebehovene dine 
enkelt og dynamisk, alene eller sammen med 
passasjerene dine.

USB Direct- og SDHC-kortspor

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via USB Direct- og 
SDHC-kortsporene.

Innebygd navigeringssystem

Dra på tur med dette intuitive, innebygde 
navigasjonssystemet. Visuelle elementer i 3D-
kart med høy oppløsning, med bymodeller og 
landemerker – og et krystallklart bilde av 
bestemmelsesstedet. Den svært pålitelige iGO 
primo-funksjonen veileder deg til 
bestemmelsesstedet gjennom de travleste 
byene og de roligste tettstedene og fungerer 
selv på fjellet og ved kysten. Systemet kan også 
rose seg av en brukervennlig menystruktur 

som gjør ruteplanlegging virkelig enkelt, og gir 
instruksjoner som er virkelig enkle å følge.

11-bånds parametrisk equalizer

Denne parametriske equalizeren, med 11 ulike 
frekvensbånd (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 
400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz, 8 KHz 
og 16 KHz), gir deg friheten til å justere bass, 
midttone og diskant slik at de passer til 
akustikken i bilen. Equalizeren gir deg også 
mulighet til å lagre dine favoritt-equalizer-
innstillinger og hente dem frem igjen på en 
enkel måte. Med Philips vil du alltid kunne nyte 
fantastisk lyd i bilen – slik du vil ha den og når 
du vil ha den.

Avtakbar front

Dette bilunderholdningssystemet fra Philips gir 
deg større sinnsro. Frontpanelet løsnes med et 
trykk på en knapp, slik at du kan skjule det eller 
ta det med deg. Resultatet er en frontenhet 
som ligner på en basisenhet, slik at bilen blir 
mindre fristende for tyver. Nå kan du forlate 
bilen med en tryggere følelse, uansett hvor du 
er.
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Bilde/skjerm
• Skjermtype: LCD TFT
• Diagonal skjermstørrelse: 7 "
• Sideforhold: Widescreen
• Tastbelysning: Hvit
• Diffust lys i platesporet: variable farger (32 K)

Avspillingsmedier
• Plate: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• SD-/SDHC-kort
• USB-flashstasjon
• AV INN: For bærbare lyd-/videoavspillingsenheter

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel 

bithastighet

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

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

• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 
Kapittelrepetisjon, Platemeny, Hurtig bakover, 
Hurtig forover, OSD, PBC, Gjenta, Fortsett 
avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Sakte 
bakover, Sakte forover, Stillbilde, Zoom

• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
• Avspilling med USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 

(enkel profil)

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: AM, FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
• Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)

Lyd
• Equalizer: 11-bånds

• Equalizer-innstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, 
Optimal, Techno, Brukerdefinert

• Lydforbedring: FullSound, MAX-lyd, dynamisk 
bassforsterking (DBB), Musikksone

• Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
• Utgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 

% T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter
• Videoinngang: CVBS-video (RCA) 1 x
• Videoutgang – analog: Komposittvideoutgang
• Forforsterkerutgang: 2 par bakre RCA (V/H), (4V)
• Forforsterkerutgang for subwoofer: Med 

forsterkningskontroll
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-versjon: 2,1
• Fjernkontroll for rattet: (tredjepartsadapter 

nødvendig)
• Navigering: iGO primo

Tilbehør
• Fjernkontroll: Slank fjernkontroll med batteri
• Brukerhåndbok: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, 

Tysk, Italiensk
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, fransk, nederlandsk, 

tysk, italiensk

Drift
• Strømforsyning: 12 V DC

Mål
• Produktmål (B x H x D): 

188 x 58 x 245 millimeter
• Chassis: 1 Din

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch
•
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