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Philips
MP3-CD player portabil

EXP2465

Magic ESP



 

Sunet
• Convertor D/A: 1 bit
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 85dB
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Putere de ieșire: 2 x 4 mW RMS
• Controlul volumului: digital
• Feedback acustic

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: 50 melodii programabile, 

Dispozitiv de blocare, Album următor/anterior, 
Piesă următoare/anterioară, Repetare piesă/
album/tot, Amestecare albume/globală

• ESP (CD): 45 secunde
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 secunde
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Conectivitate
• Intrare CC: 4,0 mm, 4,5V, centre +
• Căști: 3,5 mm
• Ieșire linie: 3,5 mm

Confort
• Tip ecran: LCD
• Indicaţii: Nr. album, Stare baterie, Funcţii CD, 

DBB, ESP, Oră, piesă

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Gamă de frecvenţe: 87,5 - 108 MHz
• Mărci de tunere: FM

Accesorii
• Adaptor CA/CC: AY3162 (400 mA)
• Căști: Căști radio FM AE500
• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 340 x 165 x 248 mm
• Greutate bax: 4,3 kg
• Cantitate bax: 6
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

241 x 55 x 152 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 140 x 140 x 27,5 mm
• Greutate produs: 0,2 kg

Alimentare
• Tip baterie: AA, LR6, UM3
•

MP3-CD player portabil
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