
αινοτοµία για αθλητές
Κ
Εργονοµία, ανθεκτικότητα και ηχητική ποιότητα είναι οι σχεδιαστικοί στόχοι  της 

σειράς psa για αυτό και το cd µας είναι έτοιµο να σας δώσει εκπληκτικά ακούσµατα. 

Αναπαράγει τυπικά cd ήχου.

Καινοτοµία για Αθλητές
• Φοριέται
• Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
• ∆υναµική ενίσχυση µπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαµηλούς τόνους
• Σχεδίαση κατάλληλη για κίνηση
• Κουµπιά "τυφλού" χειρισµού
• ESP για µουσική χωρίς αναπηδήσεις κατά τη µετακίνηση
• Έξυπνη διαχείριση καλωδίων
• Αξεσουάρ για σπορ
Philips
Audio player για σπορ
ACT500
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Ήχος
• Βελτίωση µπάσων: Ψηφιακή ενίσχυση µπάσων
• Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 1 bit
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20,000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 84
• Ισχύς εξόδου: 2
• Έλεγχος έντασης: ψηφιακός

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: ∆υνατ. 

προγραµµατισµού 30 κοµµατιών, Γρήγορη 
προώθηση/κίνηση πίσω, Αναµονή, Introscan, 
Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, 
Λειτουργία Shuffle

• Ηλεκτρον. προστ.κατά της αναπήδ.(CD): 100

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Έξοδος: 3,5 χιλ.

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: AY3170
• Μπαταρίες: 2 AAA
• Κλιπ σε σχήµα πεταλούδας: 1
• Φέρον κύµα: AY3293
• Ακουστικά: SBC HJ050/77E
• Τηλεχειριστήριο: AY3781
• Επέκταση ιµάντα µέσης: AY3297

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

145 x 25 x 145 χιλ.
• Πλάτος κύριου ηχείου: 333 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 228 x 297 χιλ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 3
• Βάρος: 0,2 κ.

Τάση
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας: SmartSave
• Χρόνος αναπαραγωγής CD µε µπαταρίες: 12
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλικές AAA / LR03, LR03
• Tάση µπαταρίας: 1,5 V
• Αριθµός µπαταριών: 2
•
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ναπαράγει CD, CD-R και CD-RW

υναµική ενίσχυση µπάσων DBB
νεργοποιήστε τη δυναµική ενίσχυση µπάσων (DBB), 
αι οι χαµηλές συχνότητες µπάσων ενισχύονται 
λεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα 
ταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαµηλή 
τάθµη. Ακούτε εντυπωσιακά µπάσα κάθε φορά.

χεδίαση κατάλληλη για κίνηση

ουµπιά "τυφλού" χειρισµού

ροστασία κατά της αναπήδησης
 Ηλεκτρονική προστασία κατά της αναπήδησης 
ξασφαλίζει µουσική χωρίς αναπηδήσεις, ακόµα και εάν 
 συσκευή σας υποστεί κτύπους ή κραδασµούς ενώ 
ρέχετε ή είστε σε κίνηση. Κατά την αναπαραγωγή του 
D, η µουσική τροφοδοτείται συνεχώς στην προσωρινή 
νήµη της συσκευής, όπου η µουσική αποθηκεύεται 
ροσωρινά. Εάν η συσκευή υποστεί κτύπους ή 
ραδασµούς - τυχαία ή κατά τη διάρκεια της άθλησης - 
σείς θα εξακολουθείτε να απολαµβάνετε ήχο χωρίς 
ιακοπές από τη µουσική που είναι αποθηκευµένη στην 
ροσωρινή µνήµη, ενώ το λέιζερ θα ανακτά στιγµιαία 
ην εστίαση που έχασε κατά το πλήγµα και θα ξεκινά 
αι πάλι την αναπαραγωγή για να τροφοδοτήσει ξανά 
ην προσωρινή µνήµη.

ξυπνη διαχείριση καλωδίων

ξεσουάρ για σπορ
ACT500/00C

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

Audio player για σπορ
  


