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MP3 CD-speler
typenummer - ACT400

atleten luisteren niet alleen naar muziek. ze gebruiken het.

Portable Sport Audio van Nike en Philips,
de wereldwijde leiders op het gebied van sport en technologie.

deze MP3 CD-speler is speciaal ontworpen voor lopers 
en fietsers. hij is draagbaar, duurzaam, heeft een afstandsbediening
met display, handband, speelt normale CD's en CD-R discs 
met gebrande MP3-bestanden en heeft een schokbescherming 
van 8 minuten.

eindelijk, Portable Sport Audio: na jaren luisteren 
naar atleten, kunnen zij nu eindelijk naar ons luisteren.

Portable Sport Audio van
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Portable Sport Audio van

belangrijkste kenmerken

> ontworpen voor beweging

> 'no-look' toetsen

> audio die niet overslaat

> slim snoerbeheer

speciale functies

> speelt normale CD's en CD's 

met MP3-bestanden, voor maar liefst 

10 uur muziek [ca. 150 nummers]

> elektronische bescherming tegen overslaan 

[480 seconden voor een MP3-CD]

[200 seconden voor een Audio-CD]

> display met hoge resolutie

> speelduur batterijen van 24 uur

> dynamic bass boost

productinformatie
versterker / systeem
uitgangsvermogen: 2 x 3mW 
1-bit D/A omzettter voor pure geluidsweergave
digitale dynamic bass boost
draaibare volumeregeling
S/N verhouding (A-gewogen): >80 dB
Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz

CD-speler
ondersteunt CD-ROM, CD-R en CD-RW in ISO-9660, 
joliet-formaat en UDF
afspelen van 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128,
160, 192, 224, 256 en 320 Kbps per mp3-nummer
ondersteunt variabele bitsnelheid per nummer
ondersteunt cd's met nummers met verschillende bitsnelheden

elektronische bescherming tegen overslaan
MP3-CD : 480 sec Magic ESP bij 128Kbps
Audio-CD : 200 sec ESP

LCD display [puntmatrix]
indicaties voor nummer en albumnummer, speelduur, 
cd-functies, esp en batterijstatus, titels van nummers,
naam artiest, naam album en naam bestand

aansluitingen
hoofdtelefoon / lijnuitgang: stereo, 3.5 mm
Gelijkstroomingang: 4.0 mm, 4.5V, middenpool '+'

voeding
batterijen: 2 x 1.5V, type AA/LR6/UM3 cell
speelduur batterijen [2x AAA alkaline]: 
MP3-CD: 24 hours / Audio-CD: 15 hours
automatische uitschakeling

algemeen
materiaal: metalen bovenkant, onderkant en kunststof behuizing
gewicht: 230g
productafmetingen [mm]: 147  b x 33 h x 147 d
afmetingen verpakking [mm]: 200 b  x 263 h x 125 d
afmetingen omdoos [mm]: 383 b x 297 h x 228 d
aantal in omdoos: 3
UPC: 0 37849 92649 9
UPC Carton: 1 37849 92649 6 
EAN: 87 10895 738170
EAN Carton: 87 10895 744195

productaccessoires
[a] sporthoofdtelefoon [SBC HJ020/77E]
[b] digitale afstandsbediening [AY3773]
[c] handband [AY3286]
[d] CD-ROM [AY3493]
[e] AC/DC adapter [AY3170]
[f] 2 x AA batteries
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