
 

 

„Philips“
Mobilusis MP3-CD 
grotuvas su „100-second 
Magic ESP™“ ir dinaminio 
žemųjų dažnių stiprinimo 
funkcijomis

MP3-CD įrašų perklausa

EXP2546
Mėgaukitės MP3 muzika 

be trikdžių
Įsijauskite į ritmą naudodami eXp2546 MP3-CD grotuvus ir mėgaukitės 10 valandų muzikos be trikdžių 

iš vieno MP3 kompaktinio disko. Mėgstamas klasikinis modelis yra su skystųjų kristalų ekranu (LCD). Tai 

puikus pasirinkimas, jei norite paprastai ir nerūpestingai mėgautis muzika keliaudami

Klausykitės CD ir MP3 diskų
• Mėgaukite daugiau nei 10 val. muzikos viename MP3 diske
• Leskite CD, CD-R or CD-RW diskus

Atsparus kratymui
• „100-second Magic ESP™“

Patobulinti žemieji dažniai
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
EXP2546/02

Ypatybės
Magic ESP Magic ESP

• Akumuliatoriaus tipas: AA, LR6, UM3
•

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 1 bitas
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 85 dB
• Garso patobulinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Išvesties galia: 2 x 4 mW RMS
• Garsumo reguliatorius: skaitmeninis

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: Atidėti, Kito / ankstesnio 

albumo paieška, Kito / ankstesnio garso takelio 
paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą

• „Electronic Skip Protection“ (CD): 45 sek.
• „Magic ESP“ (MP3-CD): 100 sek.
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Jolliet“

Jungiamumas
• Nuolatinės srovės įvestis: 4,0 mm, 4,5 V, centras +
• Ausinės: 3,5 mm

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD
• Rodmenys: albumo numeris, baterijų įkrova, CD 

funkcijos, DBB, ESP, laikas, takelis

Priedai
• Ausinės: AY3806 ausinės
• Pridėti priedai: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 305 x 244 x 260 mm
• Dėžutės svoris: 2,39 kg
• Dėžučių kiekis: 5
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

196 x 272 x 45 mm
• Įpakavimo tipas: Uždaromas dangtelis
• Gaminio matmenys (plotis x gylis x aukštis): 140 x 

140 x 27,5 mm
• Gaminio svoris: 0,38 kg

Maitinimas
• MP3-CD grojimo laikas naudojant bateriją: 30
• CD grojimo laikas naudojant bateriją: 20
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