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то усещане за пълноценен звук
ладете се на над 10 часа музика на един MP3-CD
роизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове
алки с УКВ радио за използване с всякакъв портативен аудио плейър

чив на тласъци
секунден Magic ESP™

шено качество на басите
амично усилване на басите за дълбоки и драматични баси
 

Philips
Портативен MP3-CD 
плейър

EXP2465

Magic ESP



 

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 1-битов
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 

басите
• Изходна мощност: 2 x 4 mW RMS
• Регулиране на силата на звука: цифров
• Акустичнa обратна връзка: да

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 

Програмируем за 50 мелодии, Задържане, 
Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на 
следваща/предишна песен, Повторение на 
една/албум/всички, Разбъркване на албума/
всички

• Електронна защита от прескачане (CD): 45 
секунди

• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP™ (MP3-CD): 100 секунди
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен 

+
• Слушалка: 3,5 мм
• Изход: 3,5 мм

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Индикации: номер на албума, състояние на 

батерията, функции на компактдиска, DBB, 
ESP, час, песен

Тунер/приемане/предаване
• Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
• Обхвати на тунера: FM

Аксесоари
• AC/DC адаптер: AY3162 (400 mA)
• Слушалки: Слушалки с УКВ радио AE500
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 

потребителя

Размери
• Габарити на кашона: 340 x 165 x 248 мм
• Тегло на общия кашон: 4,3 кг
• Количество в общия кашон: 6
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

241 x 55 x 152 мм
• Тип опаковка: D-box
• Размери на изделието (ШxДxВ): 140x140x27,5 

мм
• Тегло на изделието: 0,2 кг

Мощност
• Тип батерия: AA, LR6, UM3
•
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