
 

 

Philips
Φορητό CD Player

AX2301
Ανθεκτικότητα στους 

κραδασμούς
Θα αγαπήσετε το CD player AX2301 για την εύχρηστη προσέγγισή του στη φορητή μουσική. 

Προσφέρει ευέλικτη αναπαραγωγή CD, μουσική χωρίς διακοπές και όλα όσα χρειάζεστε για να 

απολαμβάνετε μουσική εν κινήσει από μια συσκευή με ελκυστικό ασημί μεταλλικό σχεδιασμό σε 

σχήμα δάκρυ.

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων
• Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων για βελτιωμένα μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς
• ESP για μουσική χωρίς αναπηδήσεις εν κινήσει

Απολαύστε όλα τα είδη δίσκων
• Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW



 Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων
Η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι μια έξυπνη 
λειτουργία μπάσων που εξασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή ενίσχυση των μπάσων σε υψηλή ένταση 
χωρίς παραμόρφωση του ήχου και σε χαμηλή 
ένταση χωρίς συμβιβασμούς στις τελικές 
συχνότητες μπάσων. Τεχνολογικά εξελιγμένα 
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν τα επίπεδα 
έντασης και μπάσων, και εκτελούν ακριβή 
βαθμονόμηση προκειμένου να αποτρέψουν την 
παραμόρφωση του ήχου και να παράγουν 
βελτιωμένο ήχο μπάσων. Η ψηφιακή δυναμική 
ενίσχυση μπάσων εξασφαλίζει εξαιρετική 
απόδοση μπάσων, ανεξάρτητα από το εκάστοτε 
επιλεγμένο επίπεδο έντασης.

Ηλεκτρονική προστασία κατά της 
αναπήδησης
Η λειτουργία ηλεκτρονικής προστασίας κατά της 
αναπήδησης διασφαλίζει μουσική χωρίς 
αναπηδήσεις, ακόμα και όταν τρέχετε ή 
μετακινήστε και το CD player τραντάζεται και 
ταρακουνιέται. Καθώς πραγματοποιείται 
αναπαραγωγή του CD, η μουσική μεταφέρεται σε 
σταθερή βάση στην προσωρινή μνήμη της 
συσκευής όπου και αποθηκεύεται προσωρινά. 
Όταν η συσκευή τραντάζεται - κατά λάθος ή κατά 
τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων - 
εξακολουθείτε να απολαμβάνετε ήχο χωρίς 
διακοπές από τη μουσική που έχει αποθηκευτεί 
στην προσωρινή μνήμη, ενώ το λέιζερ 
επανεστιάζει στο σημείο στο οποίο προέκυψε η 
αναπήδηση και ξεκινά εκ νέου την αναπαραγωγή 
έτσι ώστε να τροφοδοτήσει ξανά την προσωρινή 
μνήμη.

Αναπαράγει CD, CD-R και CD-RW
Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
AX2301/00C

Χαρακτηριστικά
• Ενδείξεις: κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες • Επαναφορτιζόμενη
•

Ήχος
• Ακουστική ανάδραση
• Μετατροπέας D/A: 1 bit
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Ισχύς: 2 x 4 mW RMS
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 82 dB
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση 
μπάσων

• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Δυνατότητα προγραμματισμού 30 κομματιών, 
Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναμονή, 
Introscan, Επανάληψη αναπαραγωγής, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία Shuffle

• Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45

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

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD

Cd, DBB, ESP, ώρα, κομμάτι

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: AY3170 (300mA)
• Ακουστικά: SBC HE035
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως

Διαστάσεις
• Διαστάσεις Ebox (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 χιλ.
• Περίβλημα: Αντιθερμικό κύριο μέρος
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

304 x 156 x 253 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 6
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,3 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

245 x 49 x 140 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ) σε ίντσες: 

125x135x30 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,24 κ.

Ρεύμα
• Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 72
• Τύπος μπαταριών: AA, LR6, UM3
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
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