
auti katkottomasta MP3-musiikista
N
FM-radio

Anna eXp24

tuntia katkot

helppokäyttö

Täyde
• Tois
• Kuu
• FM-r

Sovelt
• 100 

Paran
• Dyn
kuulokkeet

65-MP3-CD-soittimen sykkeen viedä sinut mukanasi ja kuuntele jopa 10 

onta musiikkia yhdeltä MP3-CD-levyltä. Tässä klassisen tyylikkäässä ja 

isessä soittimessa on kaksivärinen näyttö.

llinen äänikokemus
taa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
ntele jopa 10 tuntia musiikkia yhdeltä MP3-CD:ltä
adiokuulokkeet sopivat kaikkiin kannettaviin soittimiin

uu lenkkeilyyn
sekunnin Magic ESP™

nettu bassoäänen laatu
amic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen
 

Philips
Kannettava MP3-CD-soitin

EXP2465

Magic ESP



 

Ääni
• D/A-muunnin: 1-bittinen
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Lähtöteho: 2 x 4 mW RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
• Akustinen kierto

Äänen toisto
• Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, 

Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, 
Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, 
albumin ja kaikkien toisto, Albumin tai kaikkien 
albumien satunnaistoisto

• ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
• Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 s
• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps

Liitännät
• DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Ilmaisimet: albumin numero, virtatila, CD-

toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Taajuusalue: 87,5 - 108 MHz
• Virittimen aaltoalueet: FM

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: AY3162 (400 mA)
• Kuulokkeet: AE500 FM-radiokuulokkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Mitat
• Tukkupakkauksen mitat: 340 x 165 x 248 mm
• Tukkupakkauksen paino: 4,3 kg
• Määrä pakkauksessa: 6
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 241 x 55 x 152 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 140 x 140 x 27,5 mm
• Tuotteen paino: 0,2 kg

Virta
• Pariston malli: AA, LR6, UM3
•
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