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Ljud
• D/A-omvandlare: 1-bit
• Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: > 85 dB
• Ljudförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
• Volymkontroll: digital
• Akustisk återkoppling
• Uteffekt: 2 x 5 mW RMS

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, WMA, CD, 

CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 

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

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

Anslutningar
• DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
• Hörlur: 3,5 mm
• Line-out: 3,5 mm

Praktiskt
• Fjärrkontroll: Bärbar LCD-fjärrkontroll
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

• Vagga/dockningsstation
• Laddningsindikator
• Indikationer: Albumnamn, albumnummer, 

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

Tillbehör
• Fjärrkontroll: AY3802 (LCD-fjärrkontroll)
• AC/DC-adapter: AY3162 (400 mA)
• Dockningsstation: AY4105 laddställ
• Hörlurar: SBC HE250
• Batterier: AY3363 (NiMh-uppladdningsbar)
• Tillbehör: Bruksanvisning, AA-batterilucka

Storlek
• Hölje: Värmetåligt hölje
• Huvudförpackningens mått: 254 x 175 x 250 mm
• Vikt på huvudkartong: 3 kg
• Antal i förpackning: 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 

238 x 80 x 149 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktstorlek (B x D x H): 137 x 137 x 21 mm
• Produktvikt: 0 18 kg

Ström
• Speltid med batteri (WMA): 45 tim. (2xAA 

alkaliska batterier)
• Speltid med batteri (MP3-CD): 45 tim. (2xAA 

alkaliska batterier)
• Speltid med batteri (CD): 30 tim. (2xAA alkaliska 

batterier)
• Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Uppladdningsbara
•

Bärbar MP3-CD-spelare
  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
12-07

Version: 6.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
EXP3

Produkt

200 sekun
Magic Elect
funktion som
CD-spelare
du joggar e
Magic Elect
intelligent e
musikforma
bufferten ju
automatisk

Laddning
Med den h
kan du ladd
plats på ett
du ansluter
lysdioden rö
laddningsba
ändras lysd
musik på C

Digital D
DDBB (Dig
basförbättr
höga volym
att kompro
Tekniskt av
basnivåerna
optimeras t
dig glädjen 
volymnivå d

* Batterilivslä
inställningar

* Windows M
registrerade
och/eller an

* Baserat på 6
463/00

fördelar

der Mag
ronic Skip P
 gör att m

n utsätts fö
ller rör på d
ronic Skip P
lektronisk b
t, som MP3
sterar både
t, så att du 

svagga
är kompakt
a CD-spela

 skrivbord oc
 AC/DC-ada
tt för att vis
ra batterie
ioden till gr
D-spelaren.

ynamic B
ital Dynami
ingssystem 
er utan dist
missa med 
ancerad ele
. Ljuddistor
ack vare de
av utmärkt 
u väljer.

ngden varierar
.
edia och Win
 varumärken 
dra länder.
4 kbit/s WMA
ic ESP™
rotection™ är en praktisk 
usiken inte hoppar även när MP3-
r stötar och skakningar, som när 
ig på annat sätt. Enheter med 
rotection™ är utrustade med en 
uffert som kan lagra olika digitala 
, WMA och CDDA. Den här 
 innehåll och laserhastighet 
kan lyssna på musik utan avbrott.

a och bärbara laddningsvaggan 
ren lätt och bekvämt. Den får 
h kan placeras var som helst. När 
ptern till laddningsvaggan lyser 
a att CD-spelaren laddas. När de 
rna i spelenheten är fulladdade 
önt. Nu kan du fortsätta spela 

ass Boost
c Bass Boost) är ett intelligent 
för maximal basupplevelse vid 
orsion och vid låga volymer utan 
de lägsta basfrekvenserna. 
ktronik övervakar volymen och 
sion förhindras och basen 
n exakta kalibreringen. DDBB ger 
basprestanda oberoende av vilken 

 beroende på användning och 

dows-logotypen är varumärken eller 
som tillhör Microsoft Corporation i USA 

-kodning.

http://www.philips.com

