
enký přehrávač MP3-CD
T
s přenos

Získejte mod

Vychutnejte a

o autorovi a p

Doko
• Přeh
• Vyzk
• Vych

Ochra
• 200 

Navrž
• Kula
• Dálk

Zvýše
• Funk
ným dálkovým ovládáním s LCD

erní vybavení v podobě tenkého elegantního přehrávače MP3-CD eXP3461. 

ž 45 hodin nepřetržité hudby ve formátech MP3 a WMA a prohlédněte si informace 

ísni na displeji LCD dálkového ovládání zaručujícím maximální hudební zážitek.

nalý zážitek z poslechu CD/MP3
rává disky CD, CD-R a CD-RW
oušejte až 45 hodin přehrávání hudby
utnejte si přehrávání MP3 a WMA

na proti otřesům Jogproof
sekund funkce Magic ESP™

en pro moderní život
tý, kompaktní a tenký přenosný přehrávač CD
ové ovládání na kabelu s podsvětleným displejem s tagy ID3

ný výkon basů
ce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti
 

Philips
Přenosný přehrávač MP3-
CD

EXP3461

Magic ESP



 

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 1bitový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 85 dB
• Vylepšení zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon: 2 x 5 mW (RMS)
• Ovládání hlasitosti: digitální
• Akustická zpětná vazba: ano

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, WMA, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: 50 programovatelných 

skladeb, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, 
Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání 
stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/
album/vše, Obnovení přehrávání po zastavení, 
Náhodné přehrávání alba/vše

• Funkce Magic ESP (MP3-CD): 100 sekund
• Electronic Skip Protection (CD): 45 sekund
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet, 

Formát UDF
• Podpora ID3 tagů: ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, 

střed +
• Sluchátka: 3,5 mm
• Linkový výstup: 3,5 mm

Pohodlí
• Dálkové ovládání: Přenosné dálkové ovládání s 

LCD
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Jantarová
• Indikátory: Název alba, Číslo alba, Jméno 

interpreta, Stav baterie, Funkce CD, DBB, ESP, 
Název souboru, Zvukový režim, Čas, stopa

Příslušenství
• Dálkové ovládání: AY3802(LCD RC)
• Síťový adaptér: AY3162 (400 mA)
• Sluchátka: SBC HE250
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Kryt 

přihrádky baterií AA

Rozměry
• Kryt: Provedení odolné proti teplu
• Rozměry master kartonu: 178 x 175 x 250 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 2,2 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Rozměry balení (Š x V x H): 238 x 55 x 149 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 137 mm x 137 mm x 

21 mm
• Hmotnost výrobku: 0 18 kg

Napájení
• Doba přehrávání na baterie (WMA): 45 h (2 x AA 

alkalické baterie)
• Doba přehrávání MP3-CD na baterie: 45 h (2 x 

AA alkalické baterie)
• Doba přehrávání CD na baterie: 30 h (2 x AA 

alkalické baterie)
• Typ baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
•
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