
 

 

Philips
Samochodowy zestaw 
wideo

Ekran dotykowy WVGA 17,8 cm 

(7")

Bluetooth

CED780
Słuchaj muzyki na żywo i oglądaj filmy w samochodzie
Fascynacja Dźwiękiem
Filmy i muzyka z wielu źródeł w najwyższej jakości dźwięku oraz przesyłanie strumieniowe 
z użyciem funkcji Bluetooth® to tylko wybrane zalety technologii dźwięku firmy Philips. 
Wbudowany system nawigacji umożliwia łatwy dojazd do celu podróży.

Ciesz się doskonałym dźwiękiem
• Technologia FullSound ożywia muzykę z plików MP3
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu
• 11-pasmowy korektor parametryczny pozwala dostosować dźwięk do własnych preferencji
• Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu
• Konstrukcja 1 DIN podstawy montażowej dla idealnego dopasowania
• Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

Wygodne użytkowanie
• Wbudowany system nawigacji umożliwia szybkie uzyskanie wskazówek dotyczących dojazdu 

do wybranych miejsc
• Odtwarzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Bezpośrednie połączenie USB i gniazda kart SDHC pozwalają odtwarzać pliki MP3/WMA
• Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń i przesyłanie 

strumieniowe muzyki



 FullSound

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk o doskonałej 
jakości. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.

Music Zone

Innowacyjna technologia Music Zone firmy 
Philips umożliwia kierowcy i pasażerom 
słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem 
przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców 
nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób 
przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją 
dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz 
odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie 

dźwięku w samochodzie. Dedykowany 
przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie 
zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód 
(oraz Całość). Dzięki temu można w prosty 
sposób dynamicznie dostosować się do swoich 
potrzeb podczas słuchania samemu lub z 
pasażerami.

Bezpośrednie połączenie USB i gniazda 
na karty SDHC

Dzięki funkcji przenoszenia plików można 
swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do 
większej ilości cyfrowej muzyki dzięki 
wbudowanemu gniazdu USB Direct i gniazdom 
kart SDHC.

Wbudowany system nawigacji

Podróżuj, korzystając z intuicyjnego 
wbudowanego systemu nawigacji. Mapy w 
widoku 3D uwzględniające modele miast oraz 
charakterystyczne punkty są wyświetlane w 
wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu wiesz 
doskonale, dokąd jedziesz. Niezawodna 
funkcja iGO primo umożliwia nawigację do 
miejsc wybranych przez użytkownika, przez 
najbardziej zatłoczone miasta oraz najcichsze 
ich zakątki, nawet w górach i nad morzem. 
System jest wyposażony w łatwe w obsłudze 

menu, dzięki któremu planowanie tras jest 
naprawdę proste, oraz dostarcza wskazówek, 
które łatwo jest wykonywać.

Korektor parametryczny (11 pasm)

Ten korektor parametryczny zapewnia 11 
różnych pasm częstotliwości (63 Hz, 100 Hz, 
160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 
2 kHz, 4 kHz, 8 kHz i 16 kHz), dając swobodę 
dostosowania tonów niskich, średnich i 
wysokich do akustyki samochodu. Ponadto, 
korektor umożliwia zapis ulubionych ustawień 
korektora oraz ich łatwe ponowne 
wykorzystanie. Z firmą Philips zawsze możesz 
cieszyć się w samochodzie niesamowitym 
dźwiękiem, tak jak lubisz.

Odłączany panel przedni

Ten samochodowy zestaw audiowizualny firmy 
Philips zapewnia użytkownikowi dodatkowy 
komfort psychiczny. Panel przedni można zdjąć 
za naciśnięciem przycisku, a następnie schować 
go lub zabrać ze sobą. W rezultacie jednostka 
pozostająca w samochodzie przypomina tę w 
wersji podstawowej, co minimalizuje ryzyko 
włamania się do samochodu przez złodzieja. 
Teraz nie musisz się martwić o to, gdzie 
pozostawiasz swój samochód.
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• Przekątna ekranu: 7 cali
• Format obrazu: Panoramiczny
• Podświetlenie przycisków: Białe
• Rozproszone światło w szczelinie na płyty: zmienne 

kolory (32 tys.)

Odtwarzane nośniki
• Płyta: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Karta SD/SDHC
• Pamięć flash USB
• Złącze AV-IN: dla przenośnych odtwarzaczy audio-

wideo

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki

• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 
wykonawca, album

• Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna 
prędkość przepływu

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, 
DivX

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Kąt, Odtwarzanie wielokrotne rozdziału, 
Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie 
odtwarzanie do przodu, OSD, PBC, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie od momentu 
zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, 
Wolne odtw. w tył, Wolne odtw. w przód, Zdjęcia, 
Zoom

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• Odtwarzanie z USB: JPEG, DivX, MPEG4 (profil 

Simple)

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: AM, UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne 

wyszukiwanie i zapisywanie
• Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)

Dźwięk
• Korektor: 11 pasm
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, 

Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez 
użytkownika

• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Funkcja 
MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów, 
Music Zone

• Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały
• Moc wyjściowa (RMS): 24 W x 4 kanały (4 omy, 

10% T.H.D.)

Możliwości połączeń
• Wejście wideo: CVBS wideo (RCA) 1x
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe 

wyjście wideo
• Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P), 

(4 V)
• Wyjście przedwzmacniacza subwoofera: Z funkcją 

regulacji wzmocnienia sygnału
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Wersja Bluetooth: 2,1
• Pilot zdalnego sterowania na kierownicy: 

(wymagany adapter innego producenta)
• Nawigacja: iGO primo

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: Smukły pilot z baterią
• Instrukcja obsługi: angielski, holenderski, francuski, 

niemiecki, włoski
• Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, francuski, 

holenderski, niemiecki, włoski

Moc
• Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

188 x 58 x 245 mm
• Płyta montażowa: 1 DIN

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch
•
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