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Ääni
• D/A-muunnin: 1-bittinen
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
• Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
• Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
• Akustinen kierto

Äänen toisto
• Toistomuodot: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-

RW
• Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, 

Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, 
Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja 
kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, 
Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto

• Magic ESP (MP3-CD): 100 s
• ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
• Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, 

UDF
• ID3-tunnisteiden tuki
• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
• WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät
• DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Kaukosäädin: Kätevä LCD-kauko-ohjain

• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo
• Taustaväri: Kellanruskea
• Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin 

nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, 
tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: AY3802 (LCD-kauko-ohjain)
• Verkkolaite: AY3162 (400 mA)
• Kuulokkeet: SBC HE250
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, AA-

paristokotelon luukku

Mitat
• Kotelo: Lämmönkestävä runko
• Tukkupakkauksen mitat: 178 x 175 x 250 mm
• Tukkupakkauksen paino: 2,2 kg
• Määrä pakkauksessa: 3
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 238 x 55 x 149 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 137 x 137 x 21 mm
• Tuotteen paino: 0 18 kg

Virta
• Akun toiminta-aika (WMA): 45 h (2 AA-

alkaliparistoa)
• Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 45 h (2 AA-

alkaliparistoa)
• akun toiminta-aika (CD): 30 h (2 AA-

alkaliparistoa)
• Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
•

Kannettava MP3-CD-soitin
  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 5.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
EXP3

Tärkeim

200 sekun
Magic Elect
ominaisuus
MP3-CD-so
tai muuten 
johon MP3-
Puskurimuis
toistonopeu
musiikinkuu

Digitaalin
Digitaalinen
bassotehost
säröä suuri
alataajuuks
äänenvoima
sisältävät p
äänenvoima
välttämisek
Digitaalista
käytettäess
riippumatta

* Akun käyttö
* Windows M

tavaramerk
tai muissa m

* Perustuu 64
461/00

mät om

nin Magi
ronic Skip P
, joka takaa
itin altistuu
liikuttaessa
, WMA- ja 
ti säätää a
tta, mikä ta
ntelun.

en Dynam
 Dynamic B
us. Se tuott
lla äänenvo
ien toisto ei
kkuuksilla 

iirit seuraav
kkuutta se

si, ja bassoä
 Dynamic B
ä bassoääne
 aina erino

ikä vaihtelee 
edia ja Windo

kejä tai rekiste
aissa.
 kbps:n WMA
c ESP™
rotection™ -piiri on kätevä 
 tauottoman äänentoiston, kun 
 tärähdyksille esimerkiksi lenkillä 
. Tämä piiri on puskurimuisti, 
CDDA-kappaleet tallentuvat. 
utomaattisesti sisältöä ja laserin 
kaa tauottoman 

ic Bass Boost
ass Boost on uudenaikainen 

aa erinomaisen bassoäänen ilman 
imakkuuksilla, mutta basson 
 heikkene pienilläkään 
kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa 
at ja kalibroivat jatkuvasti 
kä bassotaajuuksia särön 
äni on aina täydellinen. 

ass Boost -bassotehostusta 
n laatu on äänenvoimakkuudesta 

mainen.

käytön ja asetusten mukaan.
ws-logo ovat Microsoft Corporationin 
röityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/

-koodaukseen.
inaisuud
et

http://www.philips.com

