
 

 

Philips
Draagbare CD-speler

AX3301
Plat en schokbestendig

Op zoek naar een CD-speler met fantastische functies en een ultracool uiterlijk? Dan is 
de AX3301 het helemaal. Deze platte en ultramoderne speler met een unieke, grafische 
3D-behuizing is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Stijlvol ontwerp
• De draagbare CD-speler is slank, rond en compact.
• Aantrekkelijke geanimeerde optische behuizing, uniek in haar soort

Schokbestendig
• 45 seconden ESP™

Nog betere bass-prestaties
• Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume
• Stereohoofdtelefoon met handige volumeregeling

Geniet van allerlei verschillende soorten discs
• Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



 Rond, slank en compact
De draagbare CD-speler is slank, rond en compact.

Geanimeerde optische behuizing
Aantrekkelijke geanimeerde optische behuizing, 
uniek in haar soort

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.

Digital Dynamic Bass Boost
Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass 
booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij 
een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming 
op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op 
de lage bass-frequenties. Technologisch 
geavanceerde elektronica houdt continu het volume 
en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig 
af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een 
geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital 
Dynamic Bass Boost kunt u genieten van 
ongehoorde bass-weergave, ongeacht het 
geluidsvolume.

Hoofdtelefoon met volumeregeling
Stereohoofdtelefoon met handige volumeregeling

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
AX3301/00C

Kenmerken
Tijd, nummer
Geluid
• Akoestische feedback
• D/A-converter: 1-bit
• Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW RMS
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
• Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: digitaal

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 30 nummers, 

Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Introscan, 
Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", 
Shuffle

• Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

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

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

Accessoires
• AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
• Hoofdtelefoon: SBC HE225 (met volumeregeling)
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Behuizing: Hittebestendige behuizing, Lensvormig 

blad
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

252 x 310 x 160 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 6
• Gewicht van de omdoos: 4,18 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

243 x 49 x 148 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Productafmetingen (b x d x h): 137,5 x 137,5 x 23,3 

mm
• Gewicht: 0,2 kg

Vermogen
• Gebruiksduur batterij (CD's): 20
• Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Soort batterij: Oplaadbaar
•
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