
 

Philips
Přenosný CD přehrávač

AX2301
Ochrana proti otřesům Jogproof

CD přehrávač AX2301 si zamilujete. Srozumitelné ovládání, mnohostranné možnosti 
přehrávání CD, nepřerušená hudba a vše, co potřebujete k poslechu hudby při pohybu v 
podobě atraktivní, stříbrně kovové kapky.

Zvýšený výkon basů
• Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti

Ochrana proti otřesům Jogproof
• Funkce ESP pro hudbu bez přeskakování i za pohybu

Poslouchejte všechny typy disků
• Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
 



 Digital Dynamic Bass Boost
Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje 
inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech 
bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení 
nejnižších kmitočtů. Složité elektronické obvody 
neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí 
jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke 
zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce 
basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez 
ohledu na zvolenou hlasitost.

Electronic Skip Protection
Funkce Electronic Skip Protection zajišťuje 
reprodukci hudby bez přeskakování i v případě, že je 
přehrávač vystaven otřesům a nárazům při sportu 
nebo pohybu. Při přehrávání disku CD je hudba 
neustále ukládána do vyrovnávací paměti přehrávače, 
kde je dočasně uložena. Je-li přístroj vystaven nárazu 
či otřesu, ať už náhodně nebo při sportování, hudba 
je bez přerušení reprodukována z vyrovnávací 
paměti, přičemž laserový paprsek znovu přejde k 
místu, kde došlo k přerušení načítání, a obnoví 
přehrávání s ukládáním do vyrovnávací paměti.

Umožňuje přehrávání CD, CD-R a CD-
RW
Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
AX2301/00Z

Přednosti
• Dobíjecí: Ano
•

Zvuk
• Akustická zpětná vazba: Ano
• Digitálně/analogový převodník: 1bitový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 4 mW (RMS)
• Odstup signál/šum: > 82 dB
• Vylepšení zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: 30 programovatelných 

stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, 
Funkce Introscan, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Obnovení přehrávání po zastavení, 
Náhodné přehrávání

• Electronic Skip Protection (CD): 45

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, 

střed +
• Sluchátka: 3,5 mm
• Linkový výstup: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Indikátory: Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce 

ESP, Čas, skladba

Příslušenství
• Síťový adaptér: AY3170 (300 mA)
• Sluchátka: SBC HE035
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

Rozměry
• Rozměry Eboxu (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
• Kryt: Provedení odolné proti teplu
• Rozměry master kartonu: 233 x 345 x 256 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Hmotnost velkoobchodního balení: 2,5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 210 x 300 x 60 mm
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm: 125x135x30 mm
• Hmotnost výrobku: 0,24 kg

Spotřeba
• Doba přehrávání CD na baterie: 72
• Typ baterie: AA, LR6, UM3
• Typ baterií: Dobíjecí
Specifikace
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