
 

 

Philips
Leitor de CD portátil

AX2506
À prova de choque

Com a sua prática forma redonda e o atraente design da porta de CD translúcida, o 
divertido e vibrante AX2506 animará a sua experiência musical em movimento. Desfrute 
de música suave e livre de saltos - em qualquer momento e em qualquer sítio.

À prova de choque
• ESP™ de 45 segundos

Desempenho dos graves melhorado
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Utilize todo o tipo de discos
• Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW



 ESP™ de 45 segundos
A Electronic Skip Protection é uma funcionalidade 
útil assegura uma reprodução musical sem saltos, 
mesmo quando está em movimento. Os dispositivos 
com Electronic Skip Protection incluem uma 
memória intermédia inteligente que ajusta ambos os 
conteúdos e as velocidades de rotação do laser 
automaticamente para assegurar a reprodução da 
música sem interrupções.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.
AX2506/02

Destaques
• Indicações: estado da bateria, Funções de CD, 
Som
• Conversor D/A: 1 bit
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: >82 dB
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Potência de saída: 2 x 4 mW RMS
• Controlo do volume: digital
• Feedback Acústico

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Reter, Reprodução de Repetição, 
Retomar Reprodução desde a paragem, 
Reprodução Aleatória, Varrer

• Electronic Skip Protection (CD): 45

Conectividade
• Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
• Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD

DBB, ESP, hora, faixa

Acessórios
• Auscultadores: Auriculares AY3806
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

305 x 244 x 260 mm
• Peso da caixa principal: 2,39 kg
• Quantidade de caixas principais: 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

196 x 272 x 45 mm
• Tipo de embalagem: Clamshell
• Dimensões do produto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Peso do produto: 0,2 kg

Potência
• Tipo de bateria: AA, LR6, UM3
• Tempo de Reprodução da Pilha (CD): 15
•
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