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Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 1bitový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 85 dB
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon: 2 x 4 mW (RMS)
• Ovládání hlasitosti: digitální
• Akustická zpětná vazba: ano

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Režimy přehrávání disků: 50 programovatelných 

skladeb, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/
předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, 
Opakovat jednu skladbu/album/vše, Náhodné 
přehrávání alba/vše

• Electronic Skip Protection (CD): 45 sekund
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet
• Funkce Magic ESP (MP3-CD): 100 sekund
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, 

střed +
• Sluchátka: 3,5 mm
• Linkový výstup: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Indikátory: Číslo alba, Stav baterie, Funkce CD, 

DBB, ESP, Čas, stopa

Tuner/příjem/vysílání
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz
• Pásma tuneru: VKV

Příslušenství
• Síťový adaptér: AY3162 (400 mA)
• Sluchátka: AE500 se sluchátky s rádiem VKV
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

Rozměry
• Rozměry master kartonu: 340 x 165 x 248 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 4,3 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 6
• Rozměry balení (Š x V x H): 241 x 55 x 152 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 140 mm x 140 mm x 

27,5 mm
• Hmotnost výrobku: 0,2 kg

Napájení
• Typ baterie: AA, LR6, UM3
•

Přenosný přehrávač MP3-CD
  

Specifikace

Datum vydání 2007-12-07

Verze: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
EXP2

Zvýrazn

Sluchátka
Vychutnejte
rozhlasovýc
přenosný au
Tato integra
vychutnat s
vypnout rád
k přenosné
hudbu. Vyz
přehrávání 
knoflíkové b

Dynamic
Zvýraznění
maximální 
basové slož
nízké po vy
Reprodukce
při nízké hl
zapnutím z
zvýší úroveň
reprodukce

* Životnost b
* Vypočítáno
465/00

ění výro

 s rádiem
 si pohodlí 
h VKV kdyk
dio přehrá
ce funkce t
i hudbu v p
io, jednodu

mu audio p
koušejte až
hudby v pá
aterii.

 Bass Boo
 basů Dyna
zážitek při 
ky v celém 
sokou – sta
 basových t
asitosti nevý
výraznění b
 basů tak, 

 i při snížen

aterií je dána j
 pro kódování
 VKV
poslechu svých oblíbených 
oli, bez nutnosti nosit s sebou 
vač s tunerem pro pásmo VKV. 
uneru ve sluchátkách vám umožní 
ásmu VKV. Další možností je 
še sluchátka připojit 
řehrávači a vychutnat si vlastní 
 15 hodin nepřetržitého 
smu VKV díky jejich vyměnitelné 

st
mic Bass Boost zajišťuje 
poslechu hudby zvýrazněním 
rozsahu nastavení hlasitosti – od 
čí jen stisknout tlačítko! 
ónů s nízkými kmitočty je obvykle 
razná. Toto omezení lze potlačit 
asů Dynamic Bass Boost, která 
aby byla zajištěna optimální 
í hlasitosti.

ejich používáním a nastavením.
 formátu MP3 rychlostí 128 kbps.
bku

http://www.philips.com

