Philips
Draagbare CD-speler

AX2301

Schokbestendig
De CD-speler AX2301 combineert draagbare muziek met gebruiksvriendelijkheid.
Veelzijdige CD-weergave, ononderbroken muziek en nog veel meer functies in een
aantrekkelijke, druppelvormige behuizing van metallic zilver.
Nog betere bass-prestaties
• Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume
Schokbestendig
• ESP voor muziek die onderweg nooit overslaat
Geniet van allerlei verschillende soorten discs
• Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

AX2301/00Z

Draagbare CD-speler

Specificaties

Kenmerken

Geluid
•
•
•
•
•
•
•

Akoestische feedback
D/A-converter: 1-bit
Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
Uitgangsvermogen: 2 x 4 mW RMS
Signaal-ruisverhouding: > 82 dB
Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
Volumeregeling: Analoge volumeregeling

Audio afspelen

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 30 nummers,
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Introscan,
Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop",
Shuffle
• Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

Connectiviteit

• DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Lijnuitgang: 3,5 mm

Gemak

• Schermtype: LCD
• Indicaties: Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP,

Tijd, nummer

Accessoires

• AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
• Hoofdtelefoon: SBC HE035
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

• Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Behuizing: Hittebestendige behuizing
• Afmetingen van hoofdverpakking:
233 x 345 x 256 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van de omdoos: 2,5 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
210 x 300 x 60 mm
• Verpakkingstype: Type "Clamshell"
• Productafmetingen (b x d x h): 125 x 135 x 30 mm
• Gewicht: 0,24 kg

Vermogen
•
•
•
•

Gebruiksduur batterij (CD's): 72
Batterijtype: AA, LR6, UM3
Soort batterij: Oplaadbaar
Oplaadbaar

•

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass
booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij
een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming
op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op
de lage bass-frequenties. Technologisch
geavanceerde elektronica houdt continu het volume
en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig
af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een
geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital
Dynamic Bass Boost kunt u genieten van
ongehoorde bass-weergave, ongeacht het
geluidsvolume.

Elektronische schokbeveiliging

Elektronische schokbeveiliging is een handige functie
waarmee u voorkomt dat de disc overslaat als uw
speler schokken ondervindt tijdens het joggen of
wanneer u onderweg bent. Tijdens het afspelen van
uw CD wordt de muziek continu in de
geheugenbuffer van de speler geplaatst. Deze buffer
slaat tijdelijk uw muziek op. Als het apparaat
onderhevig is aan schokken, per ongeluk of tijdens
het sporten, kunt u nog steeds genieten van het
ononderbroken geluid van de muziek die in de buffer
is opgeslagen, terwijl de laser zich onmiddellijk focust
op de plek van de schok en verdergaat met afspelen
om de buffer aan te vullen.

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
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