
 

 

Philips
Prenosný CD prehrávač

AX2301
Ochrana proti otrasom

CD prehrávač AX2301 si obľúbite kvôli jednoduchému prístupu k prenosnej hudbe. 
Nájdete v ňom všestranný CD prehrávač, neprerušovanú hudbu a všetko, čo potrebujete 
pre počúvanie hudby na cestách, v atraktívnom, kovovo-striebornom tvare slzy.

Zdokonalený výkon basov
• Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti

Ochrana proti otrasom
• ESP - aby hudba pri pohybe neskákala

Užite si všetky druhy diskov
• Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky



 Digitálne dynamické zosilnenie basov
Digitálne dynamické zvýraznenie basov je 
inteligentná podpora basov, ktorá maximálne 
posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez 
skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez 
narušenia spodných basových frekvencií. 
Technologicky vyspelá elektronika nepretržite 
monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve 
precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, 
takže výsledné basy sú optimalizované. Digital 
Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z 
jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na 
zvolenú úroveň zvuku.

Elektronická ochrana pred preskočením
Ochrana elektronického preskočenia zaisťuje, že 
hudba neskáče, aj keď je prehrávač vystavovaný 
úderom a otrasom pri behu alebo inom pohybe. 
Zatiaľ čo sa vaše CD prehráva, hudba sa nepretržite 
zaznamenáva do vyrovnávacej pamäte prehrávača, 
ktorá dočasne hudbu ukladá. Aj keď je zariadenie 
náhodou alebo pri športe vystavené úderom alebo 
otrasom, vy budete naďalej počuť neprerušovanú 
hudbu uloženú vo vyrovnávacej pamäti. Medzičasom 
sa laser rýchlo znovu zameria na bod, pri ktorom sa 
otras vyskytol, a obnoví prehrávanie, aby znovu 
naplnilo vyrovnávaciu pamäť.

Prehráva CD, CD-R a CD-RW
Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
AX2301/00Z

Hlavné prvky
• Označenia: Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP 
Zvuk
• Akustická spätná väzba
• D/A konvertor: 1-bitový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 4mW RMS
• Odstup signálu od šumu: > 82dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne dynamické 

zosilnenie basov
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 30 programovateľných 

stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, 
Funkcia Introscan, Zopakovať prehrávanie, 
Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné 
prehrávanie

• Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45

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

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD

(Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: AY3170(300mA)
• Slúchadlá: SBC HE035
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery Ebox (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
• Puzdro: Teplovzdorný plášť
• Rozmery hlavnej lepenky: 233 x 345 x 256 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Váha hlavnej lepenky: 2,5" kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 210 x 300 x 60 mm
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 

125x135x30mm
• Hmotnosť produktu: 0,24 kg

Príkon
• Čas prehrávania CD na batérie: 72
• Typ batérie: AA, LR6, UM3
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Nabíjateľná
•
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