
eľmi tenký a odolný dizajn
V
a nabíjac

Veľmi tenký a 

príjemne prek

absolútne poh

Komp
• Preh
• Pote

Navrh
• Kom
• Extr
• "Ob

Zábav
• Mag
• Vych
ou základňou a prenosným diaľkovým ovládaním

veľmi odolný MP3-CD prehrávač eXp 5463 s originálnymi gumeno-kovovým dvierkami 

vapí vaše zmysly. Lahodných 80 hodín non-stop MP3 a WMA hudby. Vychutnajte si 

odlie s diaľkovým ovládaním s diplejom LCD a pribalenou nabíjacou základňou.

letné zážitky s MP3-CD
ráva CD, CD-R a CD-RW disky
šenie z prehrávania MP3 a WMA

nutý pre mestský ruch
paktná a pohodlná nabíjacia kolíska
émne tenké puzdro s jedinečnými kovovo-gumenými dvierkami
liekateľné" LCD diaľkové ovládanie s podsvietením a ID3 znakmi

a s nepretržitou hudbou
ic ESP™ umožňuje hudbu bez preskočenia
utnajte si až 80 hodín neprerušovaného prehrávania hudby
 

Philips
Prenosný MP3-CD 
prehrávač

EXP5463

Magic ESP



 

Zvuk
• D/A konvertor: 1-bitový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Digital Dynamic Bass 

Boost
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny
• Akustická spätná väzba: áno
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5mW

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, 

CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 50 programovateľných 

stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, 
Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať jednu/album/všetky, Pokračovať v 
prehr. od zastavenia, Náhodne album/všetky

• Magic ESP (MP3-CD): 100 sekúnd
• Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45 sekúnd
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet, 

UDF
• Podpora ID3 textu: áno
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Výstup: 3,5 mm

Užitočná funkcia
• Diaľkové ovládanie: Nositeľné diaľkové ovl. LCD
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie: áno

• Farba podsvietenia: Jantárová
• Kolíska/ Základňa: áno
• Indikácia nabíjania: áno
• Označenia: názov albumu, číslo albumu, meno 

interpreta, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP 
(Elektronická ochrana preskočenia), názov 
súboru, zvukové tituly, čas, skladba

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: AY3802 (LCD RC)
• Adaptér AC/DC: AY3162(400mA)
• Kolíska: Nabíjacia základňa AY 4106
• Slúchadlá: SBC HE570/77S
• Batérie: AY3363(Ni-MH nabíjateľné)
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Dvierka priestoru pre batérie AA

Rozmery
• Kryt: Teplovzdorný plášť
• Rozmery hlavnej lepenky: 254 x 175 x 250 mm
• Váha hlavnej lepenky: 3 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Rozmery balenia (Š x V x H): 238 x 80 x 149 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 137 x 137 x 18 mm
• Hmotnosť produktu: 0 18 kg

Napájanie
• Čas prehrávania WMA na batérie: 80h (2 x AA+2 

nabíjateľný batérie)
• Čas prehrávania MP3-CD na batérie: 80h (2 x 

AA+2 nabíjateľný batérie)
• Čas prehrávania CD na batérie: 50 h (2 x AA+2 

nabíjateľné batérie)
• Typ batérie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Nabíjateľná: áno
•

Prenosný MP3-CD prehrávač
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