Draagbare CD/MP3 Speler

Draagbare CD Speler met 45 sec. ESP en
MP3 afspeelmogelijkheid
• Muziekvermogen 2 x 10 mW (MPO).
• Speelt audio cd's en CD-ROM's met MP3 tracks.
• CD-ROM's met MP3 tracks kunnen meer dan 10 uur
muziek bevatten.
• Geschikt voor gebruik met CD-Recordable en
CD-ReWritable CD's.
• Schokongevoelig door 45 sec. ESP.
• 10 Uur speeltijd op 2 alkaline batterijen.
• 1-Bit D/A convertor.
• Digital Dynamic Bass Boost.
• Stereoweergave via 'in-ear' hoofdtelefoon.
• Multifunctioneel LCD display.
• Programmeerbare cd speler.
• Repeat en shuffle.
• Line-out aansluiting.
• Inclusief oortelefoon en netadapter.
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Draagbare CD/MP3 Speler
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TYPEBESCHRIJVING
Versterker.
- Muziekvermogen 2 x 5 mW (RMS).
- Digital Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe
bastonen. Regelbaar in twee stappen.
- Line-out, biedt de mogelijkheid om de speler aan te sluiten
op een audiosysteem.
CD speler.
- ESP, Electronic Skip Protection, met automatische opslag
van maximaal 45 sec. (snelheid 128 kbps) muziek. Dit
voorkomt onderbrekingen van het geluid t.g.v. schokken.
- ESP met automatisch opslag van maximaal 25 sec. bij
cd audio, CD-R en CD-RW.
- Speelt MP3 tracks af die zijn opgenomen met 32, 40, 48,
56, 64, 80, 96, 112, 160, 192, 224, 256 of 320 kbps en
ondersteunt tevens MP3 tracks opgenomen met variabele
bit rate.
- 1-Bit D/A convertor voor een zuivere geluidsreproductie.
Geschikt voor het afspelen van zowel Digital Audio CDRecordable als van Digital Audio CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 32 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van
tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.
- LCD display met track-info en status van DBB, ESP, CD
functies en batterijen.
- De behuizing is bestand tegen zonlicht, bijvoorbeeld voor
gebruik in de auto.
Aansluitingen.
- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack (line-out).
- Line-out, 3,5 mm jack.
- DC-in 4 mm, 4,5 V, midden '+'.
Meegeleverde accessoires.
- Stereo oortelefoon (in-ear).
- Netvoeding 4,5 V.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder
Nederlands.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Versterker.
Muziekvermogen

CD speler.
D/A convertor
Frequentiebereik
Signaal/ruis verhouding
(gewogen)
Kanaalscheiding (bij 1 kHz)
Jengel
Algemeen.
Voeding batterij/accu
Extern voeding
Gewicht
Afmetingen (h x b x d)
EAN code

: 2 x 10 mW (MPO)
: 2 x 5 mW (RMS)

: 1 bit convertor
: 20 - 20.000 Hz
: > 80 dB
: 94 dB
: nihil (kwartssturing)

:
:
:
:
:

3 V (2 x 1,5 V, Philips LR6/AA)
4,5 V DC
ca. 250 gram (excl. batterijen)
32 x 130 x 138 mm
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