
 

 

Philips
Hordozható CD-lejátszó

AX2500
Jogproof kezelőfelület

A mókás és élénk AX2500 kellemes, lekerekített formája és a lenyűgöző, áttetsző CD-
ajtó kialakítása életet visz a zenehallgatásba út közben is. Élvezze a kihagyásmentes zenét 
bárhol, bármikor!

Jogproof kezelőfelület
• 45 másodperces Magic ESP™

Fejlett mélyhangteljesítmény
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Hallgasson bármilyen lemezt
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása



 45 másodperces Magic ESP™
Az Electronic Skip Protection (Elektronikus 
rázkódásvédelem) egy kényelmes funkció, amely 
segítségével akkor sem szakadozik a hang, ha CD 
lejátszóját kocogás, utazás közben ütés, rázkódás éri. 
Az Elektronikus rázkódásvédelem egy intelligens 
elektronikus puffert tartalmaz, amely automatikusan 
állítja a saját tartalmát és a letapogatás sebességét, így 
garantálva a zavartalan zenehallgatást.

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
AX2500/02

Fénypontok

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függhet.
• akkus játékidő CD: 15
•

Hang
• D/A átalakító: 1 bit
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 82 dB
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
• Hangerőszabályzó: digitális
• Akusztikus visszajelzés

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Tartás, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Véletlenszerű lejátszás, 
Szkennelés, letapogatás

• Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
• fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Javaslatok: akkumulátor állapota, CD funkciók, 

DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3806 fülhallgató
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Fődoboz mérete: 308 x 244 x 344 mm
• Fő kartondoboz súlya: 2,54 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 5
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

208 x 309 x 60 mm
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (sz x mé x ma): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Termék tömege: 0,2 kg

Feszültség
• Akku típusa: AA, LR6, UM3
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