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EXP2546
Απολαύστε αδιάκοπη 

μουσική από MP3
Βρείτε το ρυθμό σας με τα MP3-CD player eXp2546 και απολαύστε 10 ώρες μουσικής χωρίς 

αναπηδήσεις από ένα MP3-CD. Ένα από τα πιο δημοφιλή player που διαθέτει οθόνη υγρών 

κρυστάλλων και αποτελεί ιδανική επιλογή για να απολαμβάνετε μουσική κατά τις μετακινήσεις 

σας εύκολα και χωρίς κόπο.

Αναπαράγετε τα CD και τα MP3-CD σας
• Απολαύστε μέχρι 10 ώρες μουσικής σε ένα MP3-CD
• Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς
• Magic ESP™ 100 δευτερολέπτων

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
 



 Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
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Χαρακτηριστικά
Magic ESP

• Τύπος μπαταριών: AA, LR6, UM3
•

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 1 bit
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Ισχύς: 2 x 4 mW RMS
• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

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

RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναμονή, 
Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, 
Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, 
Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle

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

• Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet

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

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD
• Ενδείξεις: αριθμός άλμπουμ, κατάσταση 
μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, ώρα, 
κομμάτι

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: Ακουστικά AY3806
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

305 x 244 x 260 χιλ.
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,39 κ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 5
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

196 x 272 x 45 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 140x140x27,5 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,38 κ.

Ρεύμα
• Χρόνος αναπαρ. με μπαταρίες MP3-CD: 30
• Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 20
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