
dporny na wstrząsy 
O
towarzyszące
bieganiu
Dynamiczny odtwarzacz CD z serii AX2400 o klasycznej linii pozwala na nieprzerwane 

delektowanie się muzyką. Urządzenie cechuje atrakcyjny, okrągły kształt oraz duży 

wyświetlacz ułatwiający przeglądanie informacji o utworach. Dynamiczny dźwięk dla 

aktywnych ludzi.

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu
• ESP™ 45 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

Korzystaj z wszelkich rodzajów płyt CD
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
Philips
Przenośny odtwarzacz CD
AX2400
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Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów (DBB)
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW RMS
• Regulacja głośności: cyfrowa
• Sprzężenie zwrotne

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyty: Programowanie 

odtwarzania 30 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Odtwarzanie 
wielokrotne, Wznowienie odtw. od momentu 
zatrzym., Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Przeszukiwanie

• Elektroniczny system antywst. (CD): 45

Możliwości połączenia
• Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny 

+
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda
• Typ wyświetlacza: LCD
• Wskaźniki: Stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, 

ESP (Elektron. sys. antywstrząsowy), czas, 
ścieżka

Akcesoria
• Słuchawki: Słuchawki AY3806
• Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Obudowa: Korpus odporny na ciepło, Arkusz 

soczewkowy
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

305 x 161 x 174 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 2,5 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

165 x 49 x 148 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (SxGxW): 140 x 140 x 

27,5 mm
• Waga produktu: 0,2 kg

Moc
• Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 20
• Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3
•
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SP™ 45 sekund
lektroniczny system antywstrząsowy to wygodna 
unkcja zapewniająca odtwarzanie muzyki bez przerw, 
awet jeśli odtwarzacz CD ulega wstrząsom lub 
derzeniom w trakcie biegania lub innych czynności. 
rządzenia posiadające elektroniczny system 
ntywstrząsowy wyposażone są w inteligentny bufor 
lektroniczny, dostosowujący automatycznie zarówno 
woją zawartość, jak i prędkości obrotu lasera, aby 
apewnić nieprzerwany odsłuch muzyki.

ynamiczne wzmocnienie basów
ynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 

obiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu 
uzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od 
iskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem 
rzycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie 
owoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych 
zęstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, 
ożna włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które 
ozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

dtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
AX2400/00

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Przenośny odtwarzacz CD
  


