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onatkozó adatokat az LCD kijelzős távirányítón a zene tiszta élvezetéhez.
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Hang
• D/A átalakító: 1 bit
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 85 dB
• Hangkiemelés: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
• Hangerőszabályzó: digitális
• Akusztikus visszajelzés
• Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, WMA, CD, 

CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 50 darab programozható 

műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, 
Következő/előző album keresés, Következő/
előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/
mind, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, 
Album/összes véletlenszerű lejátszása

• Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
• Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 

másodperc
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet, UDF
• ID3 tag támogatás
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem
• Távvezérlő: Viselhető LCD távvezérlő
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás

• Háttérfény színe: Borostyánsárga
• Tartó/Dokkolóegység
• Töltésjelző
• Javaslatok: album neve, album száma, művész 

neve, akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, 
ESP, fájl neve, dallamcímek, idő, Műsorszám

Tartozékok
• Távvezérlő: AY3802 (LCD RC)
• Váltóáram/egyenáram adapter: AY3162 (400 mA)
• Tartóegység: AY4105 töltőegység
• Fejhallgató: SBC HE250
• Elemek: AY3363 (Ni-MH újratölthető)
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, AA 

elemajtó

Méretek
• Burkolat: Hőálló törzs
• Fődoboz mérete: 254 x 175 x 250 mm
• Fő kartondoboz súlya: 3 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

238 x 80 x 149 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 137 X 137 X 21 

mm
• Termék súlya: 0 18 kg

Áram
• Akkus játékidő (WMA): 45 óra (2x AA alkáli elem)
• MP3-CD lejátszási idő elemmel: 45 óra (2x AA 

alkáli elem)
• akkus játékidő CD: 30 óra (2x AA alkáli elem)
• Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Újratölthető
•

Hordozható MP3-CD lejátszó
  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2007-11-08

Verzió: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
EXP3

Termék

200 máso
A Magic Ele
Rázkódásvé
közbeni ráz
CD lejátszá
Protection™
formátumú
tárolására k
a letapogat
megszakítá

Töltőtart
Egyszerűen
kompakt és
Bármilyen a
váltóáram/e
töltőtartóra
színnel jelzi
lejátszó akk
színe zöldre
állapotban 

Digitális d
A digitális d
mélyhangki
mentesen e
pedig nem 
A technológ
hangerő és 
mindkettő k
így optimáli
mélyhangki
mélyhangte
hangerőszin

* Az akkumul
beállításokt

* A Windows
védjegyei va
más országo

* 64 kbps WM
463/00

kijelölés

dperces 
ctronic Skip
delem) egy
kódás ellen
st biztosít. 
 rendszerr

, pl. MP3, W
épes puffe
ás sebesség
s-mentes le

ó
 és kényelm
 hordozhat
sztalon elfé
gyenáram 
 csatlakozta
, hogy a CD
umulátora 
 vált. A lejá
van, és Ön 

inamiku
inamikus m
emelő, ame
rősíti fel a m
veszélyezte
iailag fejlett
a mélyhang
alibrálását

s mélyhango
emelés elős
ljesítmény é
ttől függetl

átor élettartam
ól függhet.
 Media és a W
gy bejegyzett 
kban.
A kódolással
Magic ESP™
 Protection™ (Magic Elektronikus 
 kényelmi funkció, mely a futás 
ére is megszakítás-mentes MP3-
A Magic Electronic Skip 
el felszerelt lejátszók különböző 
MA, vagy CDDA digitális zene 

rt használnak. Ennek tartalma és 
e folyamatosan változik, hogy 
játszást tudjon biztosítani.

esen újratöltheti a CD-lejátszót a 
ó töltőtartó dokkoló segítségével. 
r, és bárhová állítható. A 
(AC/DD) adapternek a 
tásakor a LED-kijelző vörös 
-lejátszó töltés alatt áll. Amikor a 
feltöltött állapotba kerül, a LED 
tszó most már teljesen feltöltött 
ismét élvezheti a zenét.

s mélyhangkiemelés
élyhang-kiemelés intelligens 
ly nagy hangerőnél is torzítás 
élyhangokat, kis hangerő mellett 

ti az alsó mélyhangfrekvenciákat. 
 elektronika állandóan figyeli a 
 szinteket, pontosan végzi 

, hogy kivédje a hangtorzulást, és 
kat nyerjen. A digitális dinamikus 

egíti a kiváló 
lvezetét – a választott 
enül.

a a használat módjától, valamint a 

indows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 

 számolva.
ek

http://www.philips.com

