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eniet van MP3-muziek!
G
Op zoek naar een supercoole en gebruiksvriendelijk MP3-CD-speler? Dankzij de 

draagbare eXp220 MP3-CD-speler beschikt u over 10 uur muziek per MP3-CD met 

Digital Dynamic Bass Boost voor een waanzinnig rijk geluid.

Complete MP3-CD-ervaring
• MP3-CD weergave betekent dat MP3's worden afgespeeld als een normale audio-CD
• Geniet van maximaal 10 uur muziek op één MP3-CD
• Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Schokbestendig
• 100 seconden Magic ESP™

Nog betere bass-weergave
• Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

Eenvoudig te gebruiken
• Met dit LCD-display vindt u snel het gewenste nummer/album op de MP3-CD
Philips
Draagbare CD-speler
EXP220

Magic ESP
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Geluid
• Akoestische feedback
• D/A-converter: 1-bit
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW RMS
• Signaal/ruis-verhouding: > 85 dB
• Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Afspeelmodi disc: Geheugen voor 50 nummers, 

Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/
vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles 
herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", 
Shuffle album/alles

• Elektronische schokbeveiliging (CD): 45
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, 

Jolliet, UDF
• Magic ESP (MP3-CD): 100
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Connectivity
• DC in: 4 mm, 4,5 V, midden +
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Lijnuitgang: 3,5 mm

Convenience
• Displaytype: LCD
• Indicaties: Albumnummer, Batterijstatus, CD-

functies, DBB, ESP, Tijd, track

Accessoires
• Hoofdtelefoon: SBC HE035
• Meegeleverde accessoires: 

Gebruikershandleiding

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

304 x 156 x 172 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 6
• Gewicht van de omdoos: 2,5 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

164 x 49 x 140 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Productafmetingen (BxDxH) in inches: 125 x 

135 x 30 mm
• Gewicht van het product: 0,25 kg

Voeding
• Speeltijd batterij (CD's): 12
• Speeltijd batterij (MP3-CD's): 14
• Batterijtype: AA, LR6, UM3
•

M
M
r
d
w
d
v
a

1

1
M

D
D
b
e
e
b
e
g
t
v
g
g

S

L

P3-CD weergave
P3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een 

evolutionaire compressietechnologie waarmee grote 
igitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen 
orden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit 
rastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm 
oor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig 
udiobestanden worden uitgewisseld.

0 uur MP3-muziek op één CD

00 seconden Magic ESP™
agic ESP

igital Dynamic Bass Boost
igital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass 
ooster die een maximale bass-verbetering geeft. Bij 
en hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op 
n bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage 
ass-frequenties. Technologisch geavanceerde 
lektronica houdt continu het volume en de bass in de 
aten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming 
e voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass 
erkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u 
enieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het 
eluidsvolume.

peelt CD's, CD-R en CD-RW af

CD voor snelle toegang tot muziek
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