
dporny na wstrząsy 
O
towarzyszące
bieganiu
Pokochasz odtwarzacz CD AX2300 za sposób, w jaki traktuje muzykę przenośną. Jest 

to wszechstronny odtwarzacz CD zapewniający nieprzerwaną muzykę — wszystko, 

czego potrzebujesz w drodze zawarte w atrakcyjnej, metaliczno-srebrnej obudowie.

Ulepszone odtwarzanie basów
• Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu
• System ESP chroni przed przeskakiwaniem płyty w wyniku wstrząsów

Korzystaj z wszelkich rodzajów płyt CD
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
Philips
Przenośny odtwarzacz CD
AX2300
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ane techniczne mogą ulec zmianie bez 
owiadomienia.
naki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
lectronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
szelkie prawa zastrzeżone.
ww.philips.com
Dźwięk
• Sprzężenie zwrotne
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 4 mW RMS
• Stosunek sygnału do szumu: > 82 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Dyn. cyfr. wzm. 

basów (Digital DBB)
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja 

głośności

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyty: Programowanie 

odtwarzania 30 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Introscan-
odtw.począt. utworów, Odtwarzanie 
wielokrotne, Wznowienie odtw. od momentu 
zatrzym., Odtwarzanie w kolejności losowej

• Elektroniczny system antywst. (CD): 45

Możliwości połączenia
• Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny 

+
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda
• Typ wyświetlacza: LCD
• Wskaźniki: Stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, 

ESP (Elektron. sys. antywstrząsowy), czas, 
ścieżka

Akcesoria
• Słuchawki: SBC HE035
• Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Wymiary pudełka Ebox (szer. x wys. x gł.): 

164 x 49 x 140 mm
• Obudowa: Korpus odporny na ciepło
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

304 x 156 x 172 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Waga kartonu zbiorczego: 2,5 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (SxGxW) w calach: 125 x 

135 x 30 mm
• Waga produktu: 0 24 kg

Moc
• Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 72
• Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3
• Sposób zasilania: Akumulator
• Akumulator
•
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yn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
ynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich 

Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, 
tóry pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej 
łośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej 
łośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność 
 poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane 
rzez zaawansowane układy elektroniczne, które nie 
opuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w 
en sposób basy mają optymalne właściwości. 
ynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich 

prawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — 
iezależnie od poziomu głośności.

lektr. system antywstrząsowy (ESP)
lektroniczny system antywstrząsowy (ESP) chroni 
rzed przeskakiwaniem płyty nawet wtedy, gdy w 
rakcie biegania lub szybkiego ruchu odtwarzacz jest 
oddawany wstrząsom lub uderzeniom. Dopóki płyta 

est odtwarzana, muzyka jest przez cały czas 
ymczasowo zapisywana w buforze pamięci. 
akikolwiek wstrząs lub uderzenie urządzenia — 
rzypadkowo lub podczas uprawiania sportu — nie 
powoduje słyszalnej przerwy w odtwarzaniu muzyki, 
onieważ będzie ona przez chwilę odtwarzana z 
ufora, a w tym czasie laser wróci do miejsca, w którym 
ystąpił wstrząs, i od razu wznowi odtwarzanie, aby 
zupełnić bufor.

dtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
AX2300/00C

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Przenośny odtwarzacz CD
  


