
 

 

Philips
Zvukový/video systém do 
automobilov

17,8 cm (7") dotyková obrazovka 

WVGA

Bluetooth

CED780
Vychutnajte si živú hudbu s videom vo vašom aute
Posadnutí zvukom
Vychutnajte si vynikajúci zvuk pri videu aj hudbe z rôznych zdrojov a prúdový prenos cez 
Bluetooth® vďaka zvukovým technológiám Philips. Zabudovaný navigačný systém vás 
ľahko zavedie do ľubovoľného cieľa.

Vychutnajte si úžasný zvuk
• Funkcia FullSound, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchových zón
• 11-pásmový parametrický ekvalizér podľa vášho gusta
• Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby

Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta
• Jednoduchá inštalácia vďaka dizajnu šasi triedy 1.0 DIN
• Odpojiteľné čelo na ochranu pred odcudzením

Jednoduché používanie
• Vstavaný navigačný systém na rýchle nasmerovanie k cieľu
• Prehrávanie diskov DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a filmov DivX® a MPEG4
• USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SDHC na prehrávanie hudby MP3/WMA
• Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
• Zvukový výstup na pridanie zosilňovača



 FullSound

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete skutočne 
podmanivú hudbu bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše 
nohy.

Technológia Music Zone

Inovatívna technológia Music Zone od 
spoločnosti Philips umožní vodičovi a 
spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším 
priestorovým efektom tak, ako si to želal sám 
autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať 
posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a 
späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný 
zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne 

tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri 
predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a 
Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk 
nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať 
dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými 
spolujazdcami.

Zásuvka USB Direct a zásuvka pre 
pamäťové karty SDHC

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané zásuvky USB Direct a 
priečinky na pamäťové karty SDHC.

Vstavaný navigačný systém

S týmto intuitívnym vstavaným navigačným 
systémom sa dostanete prakticky kamkoľvek. 
Na displeji sa vám budú vo vysokom rozlíšení a 
3 dimenziách zobrazovať mapy s modelmi 
miest a pamätihodností, pričom nechýba ani 
krištáľovo priezračný pohľad na cieľ vašej 
cesty. Mimoriadne spoľahlivá funkcia iGo 
primo vás nasmeruje k cieľu rovnako dobre 
rušných mestách, ako aj v tých najodľahlejších 
prímestských oblastiach. Na pospas osudu vás 
neponechá ani v horách alebo prímorských 
oblastiach. Systém tiež ponúka prívetivú 

používateľskú ponuku, ktorá spríjemňuje 
plánovanie trasy, pričom prezentuje pokyny, 
ktorými sa dokáže riadiť prakticky každý.

11-pásmový parametrický ekvalizér

Tento parametrický ekvalizér ponúka 11 
rôznych frekvenčných pásiem (63 Hz, 100 Hz, 
160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 
4 KHz, 8 KHz a 16 KHz), čím vám 
sprostredkúva možnosť voľného 
prispôsobenia basov, stredov a výšok s 
ohľadom na akustický systém vo vašom 
automobile. Navyše, ekvalizér vám umožňuje 
ukladať obľúbené nastavenia a poľahky ich 
vyvolávať. So spoločnosťou Philips si v 
automobile budete môcť zakaždým vychutnať 
zvuk podľa vlastných predstáv.

Odnímateľné čelo

Tento zábavný systém Philips určený do 
automobilu vám vnesie do duše viac pokoja. 
Predný panel je možné odňať stlačením 
jediného tlačidla, aby ste ho mohli skryť alebo 
vziať so sebou. Výsledkom je čelná jednotka, 
ktorá vyzerá na pohľad obyčajne, aby nelákala 
pozornosť zlodejov. Odteraz môžete svoje 
vozidlo opúšťať bez obáv, nech sa nachádzate 
kdekoľvek.
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Diagonálny rozmer obrazovky: 7" (18 cm)
• Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
• Podsvietenie tlačidiel: Biela
• Rozptýlené osvetlenie otvoru na disky: rôzne farby 

(32K)

Prehrávané médiá
• Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Karta SD/SDHC: áno
• USB jednotka Flash: áno
• AV-IN: na prehrávanie obsahu z prenosných 

zvukových/video zariadení

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 
album

• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a 
premenlivá bitová rýchlosť

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Obrázkové 
CD, Divx

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Opakovanie kapitoly, Ponuka disku, Rýchlo 
dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, PBC, 
Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, 
Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly 
dozadu, Pomaly dopredu, Statický obrázok, Zoom

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Prehrávanie cez USB Direct: JPEG, Divx, MPEG4 

(jednoduchý profil)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: AM, FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a 

uloženie
• Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)

Zvuk
• Ekvalizér: 11-pásmový
• Nastavenia ekvalizéra: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované 
používateľom

• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound, MAX Sound, 
Dynamické zvýraznenie basov, Music zone

• Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
• Výstupný výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 

10 % THD)

Pripojiteľnosť
• Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
• Video výstup - analógový: Kompozitný video 

výstup
• Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (Ľ/P), (4 

V)
• Výstup s predzosilňovačom pre subwoofer: S 

ovládaním zosilnenia
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Diaľkové ovládanie na volante: (vyžaduje sa adaptér 

od iného výrobcu)
• Navigácia: iGO primo

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie s 

batériou
• Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina
• Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, 

holandčina, nemčina, taliančina

Príkon
• Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

188 x 58 x 245 mm
• Šasi: 1 Din

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch
•
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