
ergonomie, betrouwbaarheid en geluidskwaliteit 
waren de designdoelstellingen voor de gehele psa-lijn.
Deze CD-speler beantwoort helemaal aan het doel.
Geschikt voor gewone audio-CD's.

met hun futuristische, slanke vormgeving, sportieve 
beschermhoes/riem en lcd-afstandsbediening, 
zijn zij gemaakt voor beweging, zelfs bij veeleisende 
sportactiviteiten.

dankzij dynamic bass boost, sporthoofdtelefoon 
en slim snoerbeheer is deze CD- en MP3-CD 
speler onthaald als één van de meest innovatieve 
in de hele electronicabranche. 

Portable Sport Audio van

audio cd speler
typenummer - ACT500

psacd



belangrijkste kenmerken
> gemaakt voor beweging

> Toetsen niet direct zichtbaar

> audio slaat niet over

> draagbaar

productgegevens
> geschikt voor audio-CD, CD-R

en CD-RW 

> electronische overslag beveiliging

[100 seconden]

> sportpakket

> slim snoerbeheer

> speelduur batterijen: 12 uur

> dynamic bass boost

productinformatie
versterker
uitgangsvermogen : 2 x 5mW RMS
1-bit D/A omzetter voor pure geluidweergave
dynamic bass boost
digitale volume regeling
S/N verhouding (A gewogen): >84 dB
frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz

cd-speler
30-nummers programmeerbaar, shuffle, repeat one/all en
introscan
vooruit-/achteruitzoeken met geluid, hervatten
en blokkeren

electronische overslagbeveiliging
audio cd : 100 seconden

aansluitingen
hoofdtelefoon / lijnuitgang : stereo, 3.5 mm
DC in: 4.0 mm, 4.5V, centre '+'

voeding
batterijen: 2 x 1.5V, type AAA/LR03 
speelduur batterijene [2xAAA alkaline batteries]: 12 uur
automatische uitschakeling

algemeen
materiaal behuizing: kunststof dat tegen hoge temperaturen bestand is
gewicht: 200g
productafmetingen [mm] : 145b x 25h x 145d
afmetingen verpakking  [mm]: 267b x 207h x 87d
afmetingen omdoos [mm]: 333b x 228h x 297d  
aantal in omdoos: 3
UPC : 0 37849 93342 8
UPC carton : 100 37849 93342 5

productaccessores
[a] sporthoofdtelefoon [SBC HJ050/77E]
[b] afstandsbedining [AY3781]
[c] sportpakket [AY3293]

riem [AY3297]
[d] vlinderklem
[e] netvoedings adapter [AY3170]
[f] 2 x AAA alkalinebatterijen

Portable Sport Audio van

audio cd speler
typenummer - ACT500

psacd

© 2003 Phillips, Nike, Inc.  All rights reserved.
All brand and product names are the trademarks of their respective companies or organizations.

www.nike-philips.com


