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ό σας µε τα MP3-CD player eXp2465 και απολαύστε 10 ώρες µουσικής χωρίς 

πό ένα MP3-CD. Ένα από τα πιο δηµοφιλή player που διαθέτει διπλή έγχρωµη οθόνη 

ανική επιλογή για να απολαµβάνετε εύκολα και χωρίς κόπο µουσική κατά τις µετακινήσεις 

λυτη ηχητική εµπειρία
λαύστε µέχρι 10 ώρες µουσικής σε ένα MP3-CD
παράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
υστικό ραδιοφώνου FM για χρήση µε οποιοδήποτε φορητό audio player

τικότητα στους κραδασµούς
ic ESP™ 100 δευτερολέπτων

µένη απόδοση µπάσων
µική ενίσχυση µπάσων για πλούσια µπάσα
 

Philips
Φορητό MP3-CD Player

EXP2465

Magic ESP



 

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 1 bit
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 85 dB
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Ισχύς: 2 x 4 mW RMS
• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό
• Ακουστική ανάδραση: ναι

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: ∆υνατ. 

προγραµµατισµού 50 κοµµατιών, Αναµονή, 
Αναζήτηση επόµενου/προηγούµενου άλµπουµ, 
Αναζήτηση επόµενου/προηγ. κοµµατιού, 
Επανάληψη ενός/άλµπουµ/όλων, Λειτουργία 
shuffle άλµπουµ/όλων

• Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45 
δευτερόλεπτα

• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660, 
Jolliet

• Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
• Ρυθµός bit MP3: 32 - 320 kbps

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Έξοδος: 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD
• Ενδείξεις: αριθµός άλµπουµ, κατάσταση 

µπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, ώρα, 
κοµµάτι

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz
• Ζώνες δέκτη: FM

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: AY3162 (400 mA)
• Ακουστικά: Ακουστικά ραδιοφώνου FM AE500
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 

χρήσεως

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

340 x 165 x 248 χιλ.
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,3 κ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 6
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

241 x 55 x 152 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 140x140x27,5 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,2 κ.

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: AA, LR6, UM3
•

Φορητό MP3-CD Player
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φαση στα µπάσα της µουσικής σε 
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αρίας ποικίλλει ανάλογα µε τη χρήση και 

η MP3 128 Kbps.
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