
 

 

Philips
Prenosný CD prehrávač

AX3301
Tenké a odolné voči otrasom

Hľadáte CD prehrávač so skvelými funkciami a pohodovým vzhľadom? Práve ste ho našli. 
AX3301 prehrávače sú tenké a ultramoderné s jedinečným animovaným optickým 
plášťom a množstvom vzrušujúcich farieb pre dosiahnutie zábavného zážitku z hudby.

Štýlový dizajn
• Tenký prenosný CD prehrávač s okrúhlym a kompaktným dizajnom
• Jedinečný animovaný optický plášť pre zábavu a spokojnosť

Ochrana proti otrasom
• 45 sekundové ESP™

Zdokonalený výkon basov
• Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti
• Stereofónne slúchadlo s praktickým ovládaním hlasitosti

Užite si všetky druhy diskov
• Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky



 Okrúhly, tenký a kompaktný
Tenký prenosný CD prehrávač s okrúhlym a 
kompaktným dizajnom

Animovaný optický plášť
Jedinečný animovaný optický plášť pre zábavu a 
spokojnosť

45 sekundové ESP™
Elektronická ochrana preskočenia je výhodná 
funkcia, ktorá zaisťuje že hudba neskáče, aj keď je 
CD prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri 
behu alebo inom pohybe. Zariadenia s elektronickou 
ochranou preskočenia majú inteligentnú 
elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá nastavuje jej 
obsah aj rýchlosť lasera automaticky, čím zaručuje 
nerušené počúvanie hudby.

Digitálne dynamické zosilnenie basov
Digitálne dynamické zvýraznenie basov je 
inteligentná podpora basov, ktorá maximálne 
posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez 
skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez 
narušenia spodných basových frekvencií. 
Technologicky vyspelá elektronika nepretržite 
monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve 
precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, 
takže výsledné basy sú optimalizované. Digital 
Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z 
jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na 
zvolenú úroveň zvuku.

Slúchadlo s ovl. hlasitosti
Stereofónne slúchadlo s praktickým ovládaním 
hlasitosti

Prehráva CD, CD-R a CD-RW
Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
AX3301/00C

Hlavné prvky
• Druh batérie: Nabíjateľná
•

Zvuk
• Akustická spätná väzba
• D/A konvertor: 1-bitový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 5mW RMS
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne dynamické 

zosilnenie basov
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 30 programovateľných 

stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, 
Funkcia Introscan, Zopakovať prehrávanie, 
Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné 
prehrávanie

• Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Výstup: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Označenia: Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP 

(Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: AY3170(300mA)
• Slúchadlá: SBC HE225(s ovládaním hlasitosti)
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery Ebox (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
• Puzdro: Teplovzdorný plášť, Plocha šošovky
• Rozmery hlavnej lepenky: 252 x 310 x 160 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 6
• Váha hlavnej lepenky: 4,18 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 243 x 49 x 148 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 

137,5x137,5x23,3 mm
• Hmotnosť produktu: 0.2 kg

Príkon
• Čas prehrávania CD na batérie: 20
• Typ batérie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
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