
 

 

Philips
CD player portabil

AX2500
Protejat la şocuri

Cu forma sa rotundă, confortabilă şi designul translucid şi interesant al uşiţei pentru CD, 
modelul vibrant şi amuzant AX2500 va transforma muzica pe care o ascultaţi la drum într-
o experienţă vie. Bucuraţi-vă de muzică fără salturi şi cursivă - oricând şi oriunde.

Protejat la șocuri
• ESP™ de 45 de secunde

Bas profund, de calitate
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Ascultaţi orice tip de disc
• Redă discuri CD, CD-R și CD-RW



 ESP™ de 45 de secunde
Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcţie 
utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci 
când playerul CD este supus loviturilor sau 
trepidaţiilor în timp ce alergaţi sau vă deplasaţi. 
Echipamentele cu protecţie electronică împotriva 
întreruperilor au o memorie tampon electronică 
inteligentă care reglează automat atât propriul 
conţinut cât și viteza de rotire a laserului pentru a 
garanta o redare fără întreruperi.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
AX2500/02

Repere

* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
• Durată de utilizare baterie (CD): 15
•

Sunet
• Convertor D/A: 1 bit
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 82 dB
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Putere de ieșire: 2 x 4 mW RMS
• Controlul volumului: digital
• Feedback acustic

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Dispozitiv de blocare, Repetare redare, Reluare 
redare de la oprire, Redare aleatorie, Scanare

• ESP (CD): 45

Conectivitate
• Intrare CC: 4,0 mm, 4,5 V, centre +
• Căști: 3,5 mm

Comoditate
• Tip ecran: LCD
• Indicaţii: stare baterie, Funcţii CD, DBB, ESP, Oră, 

piesă

Accesorii
• Căști: Căști AY3806
• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 308 x 244 x 344 mm
• Greutate bax: 2,54 kg
• Cantitate bax: 5
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

208 x 309 x 60 mm
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 140 x 140 x 27,5 mm
• Greutate produs: 0,2 kg

Alimentare
• Tip baterie: AA, LR6, UM3
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