
iesz się muzyką MP3!
C
Do zabawy i tylko dla Ciebie! Możesz odtwarzać płyty MP3-CD przez 10 godzin, 

korzystając z łatwego w użyciu odtwarzacza eXp2301, bez przerw w muzyce dzięki 

100-sekundowemu systemowi Magic ESP™. Wyjątkowy korektor z czterema trybami 

ustawień pozwala ci słuchać ulubionej muzyki w optymalnym brzmieniu.

Odtwarzaj swoje płyty CD i MP3-CD
• Ciesz się ponad 10 godzinami muzyki na jednej płycie MP3-CD
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu
• Magic ESP™ 100 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów
• Korektor optymalizuje dźwięk stosownie do stylu muzyki
Philips
Przenośny odtwarzacz 
MP3-CD
EXP2301

Magic ESP
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Dźwięk
• Sprzężenie zwrotne
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Korektor
• Moc wyjściowa: 2 x 4 mW RMS
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja 

głośności

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, Płyta CD, CD-R, 

CD-RW
• Tryby odtwarzania płyty: Programowanie 

odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, 
Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. 
wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtw. w kolej. 
losow. albumu/wszyst.

• Elektroniczny system antywst. (CD): 40 sek.
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet
• System antywst. Magic ESP (MP3-CD): 100 sek.
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s

Możliwości połączenia
• Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny 

+
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda
• Typ wyświetlacza: LCD
• Wskaźniki: Numer albumu, Stan akumulatora, 

Funkcje CD, DBB, ESP (Elektron. sys. 
antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: AY3162 (400 mA)
• Słuchawki: SBC HE035
• Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Obudowa: Korpus odporny na ciepło
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

154 x 271 x 352 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 4,5 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

245 x 55 x 141 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (SxGxW): 130 x 138 x 

28 mm
• Waga produktu: 0 25 kg

Moc
• Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD): 28
• Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 18
• Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3
•
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orektor
 korektorze można wybrać zaprogramowane tryby, 

tóre optymalizują pewne przedziały częstotliwości, aby 
any styl muzyki brzmiał jak najlepiej. Odtwarzacze z 
orektorem są wyposażone w funkcję graficznej 
orekcji umożliwiającą automatyczne ustawienie 
ptymalnego dla wybranego stylu muzyki balansu 
zęstotliwości dźwięku. Korektor umożliwia optymalne 
opasowanie dźwięku w zależności od stylu muzyki.
EXP2301/00

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Przenośny odtwarzacz MP3-CD
  


