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υθµό της εποχής µε τα λεπτά και κοµψά MP3-CD player eXp3461. Απολαύστε 

ρες µουσικής χωρίς αναπηδήσεις από MP3 και WMA και δείτε πληροφορίες για 

αι τραγούδια στην LCD του τηλεχειριστηρίου για µέγιστη µουσική απόλαυση.

λυτη εµπειρία MP3-CD
παράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
λαύστε µέχρι 45 ώρες µουσικής αναπαραγωγής
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA

τικότητα στους κραδασµούς
ic ESP™ 200 δευτερολέπτων

σµένο για τους γρήγορους ρυθµούς της πόλης
τή, φορητή, σφαιρική συσκευή CD που καταλαµβάνει µικρό χώρο.
χειριστήριο µε LCD οπίσθιου φωτισµού και ID3 Tag που φοριέται

µένη απόδοση µπάσων
ιακή δυναµική ενίσχυση µπάσων σε οποιαδήποτε ένταση
 

Philips
Φορητό MP3-CD Player

EXP3461

Magic ESP



 

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 1 bit
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 85 dB
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή δυναµική ενίσχυση 

µπάσων
• Ισχύς: 2 x 5 mW RMS
• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό
• Ακουστική ανάδραση: ναι

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

R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: ∆υνατ. 

προγραµµατισµού 50 κοµµατιών, Γρήγορη κίνηση 
εµπρός/πίσω, Αναµονή, Αναζήτηση επόµενου/
προηγούµενου άλµπουµ, Αναζήτηση επόµενου/
προηγ. κοµµατιού, Επανάληψη ενός/άλµπουµ/
όλων, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, 
Λειτουργία shuffle άλµπουµ/όλων

• Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
• Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45 

δευτερόλεπτα
• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet, UDF
• Υποστήριξη ID3-tag: ναι
• Ρυθµός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Ρυθµός bit WMA: 32 - 192 Kbps

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

Ευκολία
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο LCD που 

φοριέται
• Τύπος οθόνης: LCD

• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Πορτοκαλί
• Ενδείξεις: ονοµασία άλµπουµ, αριθµός άλµπουµ, 

όνοµα καλλιτέχνη, κατάσταση µπαταριών, 
Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, όνοµα αρχείου, τίτλοι 
ήχων, ώρα, κοµµάτι

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: AY3802 (Τηλεχειριστήριο µε 

LCD)
• Τροφοδοτικό AC/DC: AY3162 (400 mA)
• Ακουστικά: SBC HE250
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 

χρήσεως, Θύρα µπαταρίας AA

∆ιαστάσεις
• Περίβληµα: Σώµα ανθεκτικό στη θερµότητα
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

17" x 17" x 250 χιλ.
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,2 κ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

238 x 55 x 149 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 137X137X21 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.18 κ.

Ρεύµα
• Χρόνος αναπαρ. µε µπαταρίες (WMA): 45 ώρες 

(2 αλκαλικές µπαταρίες AA)
• Χρόνος αναπαρ. µε µπαταρίες MP3-CD: 45 ώρες 

(2 αλκαλικές µπαταρίες AA)
• Χρόνος αναπαραγωγής CD µε µπαταρίες: 30 

ώρες (2 αλκαλικές µπαταρίες AA)
• Τύπος µπαταριών: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, 

UM4
•

Φορητό MP3-CD Player
  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-12-07

Έκδοση: 5.0

12 NC: 9073 101 01646
EAN: 87 10895 85796 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
EXP3

Κύρια ση

Magic ES
Το Magic E
εξυπηρετικ
αναπηδήσε
τραντάζετα
συσκευές π
Protection™
αποθήκευσ
ψηφιακά φ
Ο χώρος πρ
αυτόµατα τ
περιστροφή
χωρίς διακο

Ψηφιακή 
Η Ψηφιακή
έξυπνη ενίσ
βελτίωση µ
παραµόρφω
τελικές συχ
ηλεκτρονικά
επίπεδο της
µε ακρίβεια
παραµορφώ
βελτιωµένα
µπάσων πρ
απόλαυση, 

* Η διάρκεια 
τις ρυθµίσε

* Η ονοµασία
εµπορικά σ
Corporatio

* Βασισµένη 
461/00

µεία προ

P™ 200 δ
lectronic Sk
ή λειτουργία
ις ακόµα κα
ι ενώ εσείς 
ου διαθέτο
 έχουν ένα

ης όπου µπ
ορµά µουσικ
οσωρινής α

α περιεχόµε
ς του λέιζερ
πές.

δυναµική
 δυναµική ε
χυση µπάσ

πάσων σε υ
ση του ήχο
νότητες µπ
 µέρη του 
 έντασης κ
 και τα δύο
σεις και δη
 µπάσα. Η 
οσφέρει άρι
ανεξαρτήτω

ζωής της µπατ
ις.
 Windows Me
ήµατα ή σήµα
n στις Ηνωµέν
σε κωδικοποίη
ευτερολέπτων
ip Protection™ είναι µια 
 που διασφαλίζει µουσική χωρίς 
ι όταν το MP3-CD player σας 
τρέχετε ή µετακινείστε. Οι 
υν Magic Electronic Skip 
ν έξυπνο χώρο προσωρινής 

ορούν να αποθηκευθούν διάφορα 
ής όπως MP3, WMA και CDDA. 
ποθήκευσης προσαρµόζει 
νά του και την ταχύτητα 
 για εγγυηµένη µουσική ακρόαση 

 ενίσχυση µπάσων
νίσχυση µπάσων αποτελεί µια 
ων, η οποία παράγει µέγιστη 
ψηλή ένταση, χωρίς 
υ και χωρίς συµβιβασµούς στις 
άσων. Τα τεχνολογικά εξελιγµένα 
παρακολουθούν συνεχώς το 
αι των µπάσων, βαθµονοµώντας 
, ώστε να µη δηµιουργούνται 
µιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο 
Ψηφιακή δυναµική ενίσχυση 
στη απόδοση µπάσων και µέγιστη 
ς επιπέδου έντασης.

αρίας ποικίλλει ανάλογα µε τη χρήση και 

dia και το λογότυπο Windows αποτελούν 
τα κατατεθέντα της Microsoft 
ες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
ση WMA64 kbps.
ϊόντος

http://www.philips.com

