
ce MP3-CD çalar
İn
iD3-tag bilgileri için nokta matrisli LCD ekran

Genç ve modaya meraklı olanlar için tasarlanmış eXp3363 kullanımı kolay, harika bir 

MP3-CD çalardır.  Bu ince ve küçük aygıtlarda sanatçı ve şarkı bilgilerini LCD ekrandan 

görebilir ve maksimum müzik zevki tadarsınız.

Eksiksiz MP3-CD deneyiminiz
• MP3 ve WMA dijital ses çalar
• CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
• CD çalarken parça bilgileri için ID3 Etiket Desteği

Sarsıntı koruması
• 200 saniye Magic ESP™

Hareket için tasarlanmıştır
• Yuvarlak ve kompakt profilli ince taşınabilir CD çalar

Daha fazla bas performansı
• Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas
Philips
Portatif CD Çalar
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Ses
• Akustik Geri Besleme
• D/A dönüştürücüsü: 1 bit
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Çıkış Gücü: 2 x 5mW RMS
• Sinyal gürültü oranı: > 85dB
• Ses Geliştirme: Dijital Dinamik Bas 

Kuvvetlendirme
• Ses seviyesi kontrolü: dijital

Tekrar çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, 

Hızlı İleri/Geri, Tutma, Önceki/Sonraki Albüm 
Arama, Önceki/Sonraki Parça Arama, Birini/
albümü/hepsini tekrarlama, Durdurulan yerden 
tekrar çalma, Albümü/tümünü rastgele çalma

• Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
• Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Jolliet, 

UDF
• ID3 etiket desteği
• Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
• WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik
• DC giriş: 4,0 mm, 4,5V, orta +
• Kulaklık: 3,5 mm
• Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

Kolaylıklar
• Görüntü Tipi: LCD
• Göstergeler: albüm adı, albüm numarası, sanatçı 

adı, pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, 
dosya adı, ses adları, süre, parça

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)
• Piller: AY3363(Ni-MH şarjlı pil)
• CD-ROM: AY4484(Musicmatch)
• Kulaklıklar: SBC HE225(ses seviye kontrollü)
• Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Ebox boyutları (G x Y x D): 0 x 0 x 0 mm
• Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde
• Ana kutu boyutları: 310 x 162 x 252 mm
• Ana karton miktarı: 6
• Ana karton ağırlığı: 4,18 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

243 x 49 x 148 mm
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY) inç: 137,5x137,5x23,3 

mm
• Ürün ağırlığı: 0,2 kg

Güç
• Pille CD Çalma Süresi: 10h(2xAA alkali pil)
• Pille Çalma Süresi MP3-CD: 20h(2xAA alkali pil)
• Pille Çalma/Oynatma süresi (WMA): 20h(2xAA 

alkali pil)
• Pil tipi: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Pil Türü: Şarj edilebilir
• Şarj edilebilir
•
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P3 ve WMA dijital ses çalar

00 saniye Magic ESP™
agic Elektronik Atlama Koruması™ MP3-CD 

alarınız siz koşarken veya hareket halindeyken sarsıntı 
e sallanmaya maruz kalsa bile müziğin atlamamasını 
ağlayan kullanışlı bir özelliktir. Magic Elektronik 
tlama Korumas™ olan cihazların MP3, WMA ve 
DDA gibi farklı müzik formatlarını saklayabilen akıllı 
ir elektronik arabelleği vardır. Arabellek hem içeriğini 
em de lazer dönme hızlarını, müzik dinlemenin 
esintiye uğramaması için otomatik olarak ayarlar.

D, CD-R ve CD-RW çalar

D3 Etiket Desteği
D3 etiket desteğine sahip çalıcılarda, o sırada çalmakta 
lan parça hakkında, sanatçı adı ve parça adı bilgilerini 
österen bir LCD ekran vardır. Böylece çalmakta olan 
arçanın hangisi olduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. 
unlar, kolay okunur bir formatta hem sayısal hem de 
etin bilgileri göstererek sanatçı adını ve parça adını 

olayca görmenizi sağlar. ID3 etiket desteği, MP3-CD 
eya WMA-CD'nizde bulunan çok sayıdaki dosyalar 
rasında kolayca dolaşıp parçaları ayırt etmenizi sağlar.

uvarlak, ince ve kompakt

ijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
ijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses 

eviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum 
as güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç 
as frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas 
üçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojisiyle ses 
eviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi 
e hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların 
nüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital 
inamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne 
lursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini 
ıkarmanızı sağlar.
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