
 

 

Philips
Hordozható CD-lejátszó

AX2300
Jogproof kezelőfelület

Az útközbeni zenehallgatást megkönnyítő AX2300 CD-lejátszót szeretni fogja. Ez a 
tetszetős ezüstfém, könnycsepp alakú készülék sokoldalú CD lejátszást, 
megszakításmentes zenét nyújt Önnek menet közben.

Fejlett mélyhangteljesítmény
• Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

Jogproof kezelőfelület
• ESP az rázkódásvédelem zenéhez mozgás közben

Hallgasson bármilyen lemezt
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása



 Digitális dinamikus mélyhangkiemelés
A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens 
mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás 
mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő 
mellett pedig nem veszélyezteti az alsó 
mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett 
elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang 
szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, 
hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális 
mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus 
mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló 
mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott 
hangerőszinttől függetlenül.

Elektronikus rázkódásvédelem
Az Elektronikus rázkódásvédelem akkor is kivédi a 
zenében az ugrásokat, ha lejátszója rázkódik vagy 
meglökődik, amikor Ön fut vagy mozgásban van. A 
CD lejátszása közben a zene folyamatosan betöltődik 
a lejátszó puffer memóriájába, amely átmenetileg 
tárolja a zenét. Amikor a készüléket ütés vagy 
rázkódás éri – akár véletlenül, akár sportolás közben 
-, Ön megszakítás nélkül hallja a pufferből érkező 
hangokat, miközben a lézer azonnal visszaáll arra a 
pontra, ahol a lökés bekövetkezett, és újrakezdi a 
lejátszást a puffer újratöltése érdekében.

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása
CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
AX2300/00Z

Fénypontok
• Javaslatok: akkumulátor állapota, CD funkciók, 
Hang
• Akusztikus visszajelzés
• D/A átalakító: 1 bit
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
• Jel-zaj arány: > 82 dB
• Hangkiemelés: Digitális dinamikus 

mélyhangkiemelés
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 30 darab programozható 

műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, 
Introscan, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Véletlenszerű lejátszás

• Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD

DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok
• Fejhallgató: SBC HE035
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
• Készülékház: Hőálló törzs
• Fődoboz mérete: 233 x 345 x 256 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz súlya: 2,5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

210 x 300 x 60 mm
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 

125x135x30 mm
• Termék tömege: 0,24 kg

Feszültség
• akkus játékidő CD: 72
• Akku típusa: AA, LR6, UM3
• Elem típusa: Újratölthető
• Újratölthető
•
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