
eniet van MP3-muziek 
G
zond
Met de eXp2

zonder dat d

een fantastisc

Nog b
• Dyn

Speel
• Gen
• Spee

Schok
• 100 
er overslaan
461 MP3/CD-spelers kunt u 10 uur lang genieten van muziek op één MP3-CD 

eze overslaat. De eXp2461 is een klassieker met een tweekleurendisplay en is 

he keus als u zonder gedoe van uw favoriete muziek wilt kunnen genieten.

etere bass-prestaties
amic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

 uw CD's en MP3-CD's
iet van maximaal 10 uur muziek op één MP3-CD
lt CD's, CD-R en CD-RW af

bestendig
seconden Magic ESP™
 

Philips
Draagbare MP3-CD-speler

EXP2461

Magic ESP



 

Geluid
• D/A-converter: 1-bit
• Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Uitgangsvermogen: 2 x 4 mW RMS
• Volumeregeling: digitaal
• Akoestische feedback

Audioweergave
• Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW 

afspelen
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 50 nummers, 

Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/
vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles 
herhalen, Shuffle album/alles

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

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

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

Gebruiksgemak
• Displaytype: LCD
• Indicaties: albumnummer, Batterijstatus, CD-

functies, DBB, ESP, Tijd, nummer

Accessoires
• AC/DC-adapter: AY3162 (400 mA)
• Hoofdtelefoon: AY3806-hoofdtelefoon
• Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding

Afmetingen
• Behuizing: Hittebestendige behuizing
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

178 x 254 x 407 mm
• Gewicht van de omdoos: 4,5 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 6
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

241 x 65 x 152 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van het product (BxDxH): 140 x 140 

x 27,5 mm
• Gewicht van het product: 0,2 kg

Voeding
• Levensduur batterij (MP3-CD's): 22
• levensduur batterij (CD's): 15
• Batterijtype: AA, LR6, UM3
•

Draagbare MP3-CD-speler
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-11-17

Versie: 6.0

12 NC: 9073 101 01757
EAN: 87 10895 87039 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
EXP2

Product

Dynamic
Met Dynam
muziek gen
naar de voo
staat! De la
volume me
Dynamic Ba
niveau op t
genieten, ze
461/00

kenmerk

 Bass Boo
ic Bass Boo
ieten. Breng
rgrond, ong
agste bass-

estal verlore
ss Boost w

e voeren. Zo
lfs wannee
st
st kunt u maximaal van uw 
 met een druk op de knop de bass 
eacht of het volume hoog of laag 
frequenties gaan bij een laag 
n. Als u dit wilt tegengaan, kan 
orden aangezet om het bass-
 kunt u van een consistent geluid 
r u het volume lager zet.
en

http://www.philips.com

