
For preview purpose only

jut av MP3-musik på
N
ditt eget sätt
Med eXp3373 kan du lyssna på MP3/WMA-musik. Den har ett utmärkt ljud via de 

inbyggda högtalarna på den praktiska dockningsstationen när du väl är hemma. 

Dockingsstationen är mycket praktisk eftersom den även laddar spelaren.

En komplett MP3-CD-upplevelse
• För digitalt MP3- & WMA-ljud
• Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
• ID3 Tag Support för spårinformation under CD-uppspelning

Ljudstation för enkel dockning
• Laddning, förstärkning och ljudutgång är integrerade i ett system
• Anslutning för telefonlurstyp med synliga lysdioder för enkel dockning

Skakminne
• 200 sekunder Magic ESP™

Förbättrad basprestanda
• DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering
Philips
Bärbar CD-spelare
EXP3373

Magic ESP
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Ljud
• Akustisk återkoppling
• D/A-omvandlare: 1-bit
• Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 5 mW RMS (hörlur)
• Uteffekt (RMS): 2x1,5 W (Sound Station)
• Signal/brusförhållande: > 85 dB
• Ljudförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
• Uteffekt (RMS): 3 W
• Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 

spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/
Föregående albumsökning, Nästa/Föregående 
spårsökning, Repetera en/album/allt, Återuppta 
spelning från stopp, Shuffle album/alla

• Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet, UDF
• Stöd för ID3-märkning
• Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar
• DC-in: 4,0 mm, 6,5 V (Sound Station)
• Hörlur: 3.5 mm
• Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Indikationer: Albumnamn, Albumnummer, 

Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, 
ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, Spår

Tillbehör
• AC/DC-adapter: AY3195 (1,2 A)
• Batterier: AY3363 (NiMh-uppladdningsbar)
• CD-ROM: AY4484 (Music Match)
• Dockningsstation: 2x1,5 w utgång (Sound 

Station)
• Hörlurar: SBC HE225 (med volymkontroll)
• Tillbehör: Bruksanvisning

Storlek
• Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Hölje: Värmetåligt hölje
• Huvudförpackningens mått: 

342 x 293 x 270 mm
• Vikt på huvudkartong: 4 kg
• Antal i förpackning: 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

258 x 269 x 165 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Primärkomponentens mått (B x H x D): 

0 x 0 x 0 mm
• Bredd på primärkomponent: 0 mm
• Vikt på primärkomponent: 0 kg
• Produktstorlek (BxDxH) i tum: 

137,5x137,5x23,3 mm (CD-spelare)
• Produktvikt: 0 kg

Övriga data
• Speltid med batteri (CD): 10 tim. (2xAA alkaliska 

batterier)
• Speltid med batteri (MP3-CD): 20 tim. (2xAA 

alkaliska batterier)
• Speltid med batteri (WMA): 20 tim. (2xAA 

alkaliska batterier)
• Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Uppladdningsbara
•
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ör digitalt MP3- & WMA-ljud

pelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

D3 Tag Support
pelare med ID3 Tag support har en LCD-skärm för att 
isa information om artistens namn och titel på spåret 
om för närvarande spelas för att det ska vara lätt att 
dentifiera låten. På skärmen visas både numerisk 
nformation och text i ett lättläst format så att du ser 
ilken artisten är och vilken låt som spelas. ID3 Tag 
upport gör det enkelt att identifiera och navigera 
genom ett stort antal filer på din MP3-CD- eller WMA-
D-skiva.

ntegrerat ljudsystem

nslutning för telefonlurstyp

00 sekunder Magic ESP™
agic Electronic Skip Protection™ är en praktisk 

unktion som gör att musiken inte hoppar även när 
P3-CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar, 

om när du joggar eller rör på dig på annat sätt. 
nheter med Magic Electronic Skip Protection™ är 
trustade med en intelligent elektronisk buffert som 
an lagra olika digitala musikformat, som MP3, WMA 
ch CDDA. Den här bufferten justerar både innehåll 
ch laserhastighet automatiskt, så att du kan lyssna på 
usik utan avbrott.

igital Dynamic Bass Boost
DBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent 
asförstärkningssystem för maximal basupplevelse vid 
öga volymer utan distortion och vid låga volymer utan 
tt kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. 
ekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och 
asnivåerna. Ljuddistortion förhindras och basen 
ptimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB 
er dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av 
ilken volymnivå du väljer.
For preview purpose only

EXP3373/00C

Tekniska specifikationer Produktfördelar

Bärbar CD-spelare
  


