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Neodolatelně klasické a zvučné CD přehrávače AX2400 CD vám umožní vychutnat si 

hladký proud hudby bez přeskakování. Pyšní se přitažlivým kulatým vzhledem a má 

velký displej pro pohodlné sledování skladeb. Oživí vaši hudbu na cestách.

Ochrana proti otřesům Jogproof.
• Vyrovnávací paměť 45 sekund

Zvýšený výkon basů
• Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hluboké a výrazné basy

Poslouchejte všechny typy disků
• Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
Philips
Přenosný CD přehrávač
AX2400
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Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 1bitový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 85 dB
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon: 2 x 5 mW (RMS)
• Ovládání hlasitosti: digitální
• Akustická zpětná vazba: ano

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: 30 programovatelných 

skladeb, Rychle vpřed/zpět, Funkce Hold, Funkce 
Repeat Play, Obnovení přehrávání po zastavení, 
Náhodné přehrávání, Funkce Scan

• Electronic Skip Protection (CD): 45

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, 

střed +
• Sluchátka: 3,5 mm
• Linkový výstup: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Indikátory: Stav baterie, Funkce CD, DBB, 

Funkce ESP, Čas, Skladba

Příslušenství
• Sluchátka: Sluchátka do uší AY3806
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

Rozměry
• Kryt: Provedení odolné proti teplu, Čočkovitý 

tvar
• Rozměry master kartonu: 305 x 161 x 174 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 2,5 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 6
• Rozměry balení (Š x V x H): 165 x 49 x 148 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 140 mm x 140 mm 

x 27,5 mm
• Hmotnost výrobku: 0,2 kg

Napájení
• Doba přehrávání CD na baterie: 20
• Typ baterie: AA, LR6, UM3
•
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yrovnávací paměť 45 sekund
lectronic Skip Protection je užitečná funkce, která 
ajišťuje reprodukci hudby bez přeskakování i v 
řípadě, že je přehrávač disků CD vystaven otřesům a 
árazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí 
lectronic Skip Protection mají inteligentní elektronickou 
yrovnávací paměť, která automaticky upravuje obsah 
 rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný 
oslech hudby.

ynamic Bass Boost
výraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
aximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
asové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od 
ízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
eprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
bvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze 
otlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, 
terá zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
ptimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

možňuje přehrávání CD, CD-R a CD-RW
AX2400/00

Technické údaje Zvýraznění výrobku

Přenosný CD přehrávač
  


