Philips
Draagbare CD-speler

AX2506

Schokbestendig
Het handige ronde ontwerp en de aantrekkelijke doorzichtige CD-klep van de leuke en
levendige AX2506 zorgen voor een fantastische muziekervaring onderweg. Geniet altijd
en overal van uw muziek zonder dat deze overslaat.
Schokbestendig
• 45 seconden ESP™
Nog betere bass-prestaties
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
Geniet van allerlei verschillende soorten discs
• Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

AX2506/02

Draagbare CD-speler

Specificaties

Kenmerken

Geluid
•
•
•
•
•
•
•

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

Audio afspelen

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

Connectiviteit

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

Gemak

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

• Hoofdtelefoon: AY3806-oortelefoon
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

• Afmetingen van hoofdverpakking:
305 x 244 x 260 mm
• Gewicht van de omdoos: 2,39 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
196 x 272 x 45 mm
• Verpakkingstype: Type "Clamshell"
• Productafmetingen (B x D x H): 140 x 140 x 27,5
mm
• Gewicht: 0,2 kg

Vermogen

• Batterijtype: AA, LR6, UM3
• levensduur batterij (CD's): 15
•
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45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie
waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw
CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of
wanneer u onderweg bent. Apparaten met
Electronic Skip Protection hebben een intelligente
elektronische buffer die de inhoud van de disc en de
draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo
zorgt voor ongestoord luisterplezier.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw
muziek genieten. Breng met een druk op de knop de
bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume
hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan
bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden
aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt
u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u
het volume lager zet.

