
 

 

Philips
Bärbar CD-spelare

AX2400
Skakminne

Med CD-spelaren AX2400 kan du lyssna på jämn musik utan avbrott. Spelaren är 
oemotståndligt klassisk, har en snygg rund form och en stor display för bekväm visning av 
spår. Den är utformad för att liva upp musiken när du är i farten.

Skakminne
• 45 sekunders ESP™

Förbättrad basprestanda
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Spela alla typer av skivor
• Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW



 45 sekunders ESP™
Electronic Skip Protection är en praktisk funktion 
som gör att musiken inte hoppar trots att CD-
spelaren utsätts för stötar och skakningar när du 
joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med 
Electronic Skip Protection är utrustade med en 
intelligent elektronisk buffert som justerar både 
innehåll och laserhastighet automatiskt, vilket gör att 
du kan lyssna på musik utan avbrott.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor
Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
AX2400/02

Funktioner
• Batterityp: AA, LR6, UM3
•

Ljud
• D/A-omvandlare: 1-bit
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: > 85 dB
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Uteffekt: 2 x 5 mW RMS
• Volymkontroll: digital
• Akustisk återkoppling

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 30 spår, 

Snabbt framåt/bakåt, Paus, Repetera spelning, 
Återuppta spelning från stopp, Blandad 
uppspelning, Avsökning

• Electronic Skip Protection (CD): 45

Anslutningar
• DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
• Hörlur: 3,5 mm
• Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, 

ESP, Tid, spår

Tillbehör
• Hörlurar: AY3806 hörlurar
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått
• Hölje: Värmetåligt hölje, Lentikulärt ark
• Huvudförpackningens mått: 215 x 345 x 235 mm
• Vikt på huvudkartong: 1,8 kg
• Antal i förpackning: 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 

208 x 309 x 65 mm
• Förpackningstyp: Vikbar
• Produktmått (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
• Produktvikt: 0,2 kg

Effekt
• Speltid med batteri (CD): 20
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