
 

 

Philips
Sistemas de áudio e vídeo 
para carros

Tela WVGA sens. toque 17,8 cm 

(7")

Bluetooth

CED780
Curta músicas e vídeos ao vivo no carro

Obcecados por som
O Philips CED780 possui um display de 17,8 cm (7") para a reprodução de vídeos e fotos, 

proporcionando o máximo entretenimento em seu carro. Curta também filmes e músicas transmitidos 

de diferentes origens e nunca perca uma chamada, graças ao receptor Bluetooth® integrado.

Áudio de altíssima qualidade
• FullSound para dar mais vida a músicas em MP3
• MAX Sound: amplificação imediata de potência
• Music Zone para pontos de audição ajustáveis
• Equalizador 11-band para encaixar-se ao seu gosto
• Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar

Design que combina com seu carro
• Tela de alta resolução com painel WVGA LCD
• Design de tamanho 1.0 DIN com encaixe perfeito
• Frente removível para maior segurança antifurto

Fácil de usar
• Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
• Conexão USB e cartão de memória SDHC para reprodução de MP3/WMA
• Receptor Bluetooth integrado para transmissão de chamadas e de músicas
• Saída de áudio para adicionar um amplificador



 FullSound

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-
as substancialmente para uma verdadeira 
imersão musical sem nenhuma distorção. 
Baseado em um programa de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Music Zone

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips 
permite que o motorista e os passageiros 
ouçam músicas com um efeito mais vibrante, 
exatamente como o artista gostaria que 
fossem ouvidas. Os usuários podem alternar 
com toda facilidade entre as zonas de audição 
de músicas — do motorista para os 
passageiros e vice-versa — obtendo o melhor 
foco sonoro no interior do carro. O botão de 

controle de zona oferece três ajustes 
predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e 
todas as zonas). Com esses ajustes, você pode 
adaptar o som de acordo com suas 
preferências de forma fácil e dinâmica, quando 
estiver sozinho ou com outras pessoas no 
carro.

USB Direct e slots para cartão SD/
SDHC

Graças à capacidade de transferência de 
arquivos, você pode aproveitar a praticidade e 
se divertir acessando mais músicas digitais 
através das conexões USB e cartão de 
memória SDHC.

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma 
amplificação instantânea de graves e agudos, 
maximizando o desempenho do volume e 
criando uma experiência impressionante com 
o toque de apenas um botão. O conjunto de 
circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som 
e reforça instantaneamente os graves, agudos e 
o volume além dos níveis máximos originais, 
sem distorções. O resultado final é uma 
amplificação considerável no volume do som e 

um potente reforço de áudio que vão turbinar 
qualquer música.

Equalizador 11-band

Este equalizador apresenta 11 faixas de 
frequência diferentes (63Hz, 100Hz, 160Hz, 
250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 
8KHz e 16KHz), conferindo a liberdade de 
ajustar os sons graves, médios e agudos que se 
ajustam à acústica de seu carro. Além disso, o 
equalizador permite que você grave suas 
configurações preferidas de equalização para 
voltar a elas com facilidade. Com a Philips, você 
sempre desfrutará de um impressionante som 
automotivo, da forma que quiser, sempre que 
desejar.

Frente removível

O Philips Car Entertainment Systems dá mais 
tranquilidade. O painel frontal pode ser 
removido com um simples toque no botão, 
para que você possa guardá-lo ou levá-lo com 
você. Assim, a unidade principal assemelha-se a 
uma básica, diminuindo as chances de seu 
carro ser arrombado por ladrões. Agora, você 
pode deixar seu carro estacionado em 
qualquer lugar com mais confiança.
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Imagem/tela
• Tipo de tela: LCD
• Medida diagonal da tela: 7"
• Proporção da imagem: Widescreen
• Iluminação das teclas: Branca
• Luz difusa no slot para disco: cores diversas (32K)

Mídia de reprodução
• Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Música do iPod/iPhone
• Cartão SD/SDHC
• Conexão USB
• Entrada AV: para dispositivos portáteis de 

reprodução de áudio/vídeo

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Modos de reprodução de discos: Avançar/

retroceder rapidamente, Pesquisar próximo 
álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa 
anterior

• Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
• Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa 

de transferência variável

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de vídeo, SVCD, 
Foto CD, DivX

• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 
Ângulo, Repetir capítulo, Menu do disco, 
Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, PBC, 
Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, 
Pesquisar para frente/para trás, Retrocesso Lento, 
Avanço Lento, Imagem estática, Zoom

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
• Reprodução via USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 

(perfil simples)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
• Sintonia digital automática
• Aprimoramentos do sintonizador: Pesquisa e 

armazenamento automáticos
• Nº de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)

Som
• Equalizador: 11 faixas
• Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, 

Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
• Recursos de áudio: FullSound, MAX Sound, 

Reforço dinâmico de graves, Music Zone
• Potência de saída (MÁX): 4 canais de 50 W
• Potência de saída (W RMS): 4 canais de 24 W (4 

ohms, DHT de 10%)

Conectividade
• Entrada para vídeo: CVBS Video (RCA) 1x
• Saída de vídeo - Analógica: Saída de vídeo 

composto
• Saída pré-amplificada: Dois pares de RCA (E/D), 

(4V)
• Saída pré-amplificada de subwoofer: Com controle 

de ganho
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 8m
• Versão Bluetooth: 2,1
• Controle remoto no volante: (necessário 

adaptador não incluso)
• Pronto para navegação: (necessário kit GPS 

opcional)*

Acessórios
• Controle remoto: Controle remoto fino com 

bateria
• Manual do Usuário: Português (Brasil), Inglês, 

Espanhol (América Latina)
• Guia de início rápido: Português (Brasil), inglês, 

espanhol (América Latina)

Alimentação
• Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

188 x 58 x 245 mm
• Chassi: 1 Din

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch
•
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* *Antes de comprar este produto, verifique se o kit GPS opcional está 
disponível para o seu país
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