
 

 

Philips
Hordozható CD-lejátszó

AX3301
Karcsú és rázkódásvédett

Divatos külsejű és funkciógazdag CD-lejátszót keres? A megoldás az AX3301. A lejátszók 
karcsúak és a lehető legdivatosabbak, egyedileg animált optikai készülékházzal és vad 
színek tömkelegével fokozzák a zene élményt.

Stílusos design
• Vékony hordozható CD lejátszó
• Mókás, egyedi optikai tok

Jogproof kezelőfelület
• 45 másodperces Magic ESP™

Fejlett mélyhangteljesítmény
• Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig
• Sztereo fülhallgató kézre álló hangerőszabályzóval

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



 Kerek, vékony és kompakt
Vékony hordozható CD lejátszó

Mozgóképes optikai tok
Mókás, egyedi optikai tok

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.

Digitális dinamikus mélyhangkiemelés
A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens 
mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás 
mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő 
mellett pedig nem veszélyezteti az alsó 
mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett 
elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang 
szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, 
hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális 
mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus 
mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló 
mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott 
hangerőszinttől függetlenül.

Hangerőszabályzós fülhallgató
Sztereo fülhallgató kézre álló hangerőszabályzóval

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása
CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
AX3301/00C

Fénypontok
• Javaslatok: akkumulátor állapota, CD funkciók, 
Hang
• Akusztikus visszajelzés
• D/A átalakító: 1 bit
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS
• Jel-zaj arány: > 85 dB
• Hangkiemelés: Digitális dinamikus 

mélyhangkiemelés
• Hangerőszabályzó: digitális

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 30 darab programozható 

műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, 
Introscan, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Véletlenszerű lejátszás

• Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD

DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: AY3170 (300 mA)
• Fejhallgató: SBC HE225 (hangerő-szabályzóval)
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
• Készülékház: Hőálló törzs, Lentikuláris lap
• Fődoboz mérete: 252 x 310 x 160 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 6
• Fő kartondoboz súlya: 4,18 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

243 x 49 x 148 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 

137,5x137,5x23,3 mm
• Termék tömege: 0,2 kg

Feszültség
• akkus játékidő CD: 20
• Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Elem típusa: Újratölthető
•
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