Philips
Draagbare MP3-CD-speler

EXP3483

Magic ESP

Platte MP3-CD-speler
met FM-tuner en oplaadstation
De eXp3483 MP3-CD-speler is een ultrachique speler met FM-tuner waarmee u 45 uur non-stop kunt
genieten van MP3- en WMA-muziek. Op de superhandige LCD-afstandsbediening kunt u informatie
over artiesten en nummers bekijken en u kunt de speler opladen op het meegeleverde oplaadstation.
Complete geluidservaring
• Geniet van MP3- en WMA-muziek
• Digitale FM-tuner met 30 voorkeurzenders
• Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
• Geniet van maximaal 45 uur muziek
Schokbestendig
• 200 seconden Magic ESP™
Chic en elegant ontwerp
• Gestroomlijnde aluminium behuizing geeft metaalachtige kwaliteitslook
• Draagbare LCD-afstandsbediening met ID3-tag en achtergrondverlichting
• Compact en handig oplaadstation
Nog betere bass-weergave
• Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume
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Draagbare MP3-CD-speler
Specificaties

Productkenmerken

Geluid
•
•
•
•
•
•
•

D/A-converter: 1-bit
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis-verhouding: > 85 dB
Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW RMS
Volumeregeling: digitaal
Akoestische feedback

Audio afspelen

• Media afspelen: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CDRW
• Afspeelmodi disc: Geheugen voor 50 nummers,
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/
vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer
zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen
hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
• Magic ESP (MP3-CD): 100 seconden
• Elektronische schokbeveiliging (CD): 45 seconden
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660,
Jolliet, UDF
• Ondersteuning van ID3-tag
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
•

Tunerbereik: FM-stereo
Automatisch digitaal afstemmen
Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
Voorkeurzenders: 30
Automatisch opslaan

Connectivity

• DC in: 4 mm, 4,5 V, midden +
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Lijnuitgang: 3,5 mm

Convenience

• Afstandsbediening: Draagbare LCDafstandsbediening
• Displaytype: LCD
• Achtergrondverlichting

•
•
•
•

Kleur van achtergrondlicht: Oranje
Houder/basisstation
Oplaadindicatie
Indicaties: Albumnaam, Albumnummer,
Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB,
ESP, Bestandsnaam, Titels van muzieknummers,
Tijd, track, Voorkeurzender, Frequentie

Accessoires

• Afstandsbediening: AY3803 (LCDafstandsbediening)
• AC/DC-adapter: AY3162 (400 mA)
• Oplaadstation: AY4105-oplaadstation
• Hoofdtelefoon: SBC HE250
• Batterijen: AY3363 (Ni-MH, oplaadbaar)
• Meegeleverde accessoires:
Gebruikershandleiding, AA-batterijklep

Afmetingen

• Behuizing: Hittebestendige behuizing
• Afmetingen van hoofdverpakking:
254 x 175 x 250 mm
• Gewicht van de omdoos: 3 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
238 x 80 x 149 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van het product (BxDxH): 137 X 137
X 21 mm
• Gewicht van het product: 0.18 kg

Voeding

• Speeltijd batterij (WMA): 45 uur (2 AAalkalinebatterijen)
• Speeltijd batterij (MP3-CD's): 45 uur (2 AAalkalinebatterijen)
• Speeltijd batterij (CD's): 30 uur (2 AAalkalinebatterijen)
• Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Oplaadbaar
• Speeltijd batterij (tuner): 50 uur (2 AAalkalinebatterijen)

200 seconden Magic ESP™
Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie
waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of
wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic
Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente
elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten
zoals MP3, WMA en CDDA kan opslaan. De buffer past
de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser
automatisch aan en garandeert zo ongestoord
luisterplezier.
Oplaadstation
Geniet van het gemak van dit compacte en draagbare
oplaadstation, waarin uw CD-speler gemakkelijk kan
worden opgeladen. Dit oplaadstation past op elk bureau
en kan overal worden neergezet. Als u de AC/DC-adapter
aansluit op het oplaadstation, wordt het LED-lampje rood
om te laten zien dat uw CD-speler wordt opgeladen. Het
LED-lampje wordt groen zodra de oplaadbare batterijen
in de speler volledig zijn opgeladen. Als uw speler volledig
is opgeladen, kan u weer genieten van uw muziek.
Digital Dynamic Bass Boost
Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass
booster die een maximale bass-verbetering geeft. Bij een
hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij
een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bassfrequenties. Technologisch geavanceerde elektronica
houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt
beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen.
Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met
Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van
ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.

•
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* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de
instellingen.
* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
* Gebaseerd op een WMA-codering van 64 kbps.

