
Ochrana proti otrasom
Neodolateľne klasické, energické CD prehrávače AX 2400 vám skutočne umožňujú vychutnať si 
plynulú hudbu bez preskakovania. Pýšia sa pôsobivým zaobleným tvarom a dodávajú sa s veľkým 
displejom pre pohodlné prezeranie skladieb. Sú navrhnuté pre oživenie vašej hudby na cestách.

Zdokonalený výkon basov
• Dynamické zvýraznenie basov produkuje hlboké, vzrušujúce basy

Ochrana proti otrasom
• 45 sekundové ESP™

Užite si všetky druhy diskov
• Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
Prenosný CD prehrávač AX2400
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Zvuk
• D/A konvertor: 1-bitový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Výstupná sila: 2 x 5mW RMS
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny
• Akustická spätná väzba: áno

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 30 

programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/
dozadu, Pozastavené, Zopakovať prehrávanie, 
Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné 
prehrávanie, Skenovanie

• Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
• Slúchadlo: 3.5 mm
• Výstup: 3,5 mm

Pohodlie
• Typ displeja: LCD
• Označenia: Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP, 

čas, stopa

Príslušenstvo
• Slúchadlá: Slúchadlá AY3806
• Zahrnuté príslušenstvo: Užívateľský manuál

Rozmery
• Kryt: Teplovzdorný plášť, Plocha šošovky
• Rozmery hlavnej lepenky: 305 x 161 x 174 mm
• Váha hlavnej lepenky: 2,5" kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 6
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

165 x 49 x 148 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Hmotnosť produktu: 0.2 kg

Napájanie
• Čas prehrávania CD na batérie: 20
• Typ batérie: AA, LR6, UM3
•
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5 sekundové ESP™
lectronická ochrana preskočenia je výhodná funkcia, 
torá zaisťuje že hudba neskáče, aj keď je CD 
rehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu 
lebo inom pohybe. Zariadenia s elektronickou 
chranou preskočenia majú inteligentnú elektronickú 
yrovnávaciu pamäť, ktorá nastavuje jej obsah aj 
ýchlosť lasera automaticky, čím zaručuje nerušené 
očúvanie hudby.

rehráva CD, CD-R a CD-RW

ynamické zvýraznenie basov
ynamic Bass Boost maximalizuje hudobný zážitok 
dôraznením basového obsahu na všetkých 
astaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden 
otyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne 
tratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
omuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno 
repnúť na podporné basové úrovne, takže si budete 
ôcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
lasitosť.
Prenosný CD prehrávač AX2400/00

Technické údaje Najdôležitejšie produkty


