
 

Philips
Bærbar CD-spiller

AX2500
Joggesikker

Den morsomme og levende AX2500 har en praktisk rund form og engasjerende 
gjennomskinnelig utførelse av CD-dekselet. Den spriter opp musikkopplevelsen din på 
farten. Gled deg over forstyrrelsesfri musikk – når som helst og hvor som helst.

Joggesikker
• 45-sekunders ESP™

Forbedret bassytelse
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Kan ta alle typer plater
• Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
 



 45-sekunders ESP™
Elektronisk støtbeskyttelse er en praktisk funksjon 
som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, 
selv om CD-spilleren utsettes for støt mens du 
jogger eller er i bevegelse. Enheter med elektronisk 
støtbeskyttelse har en intelligent elektronisk buffer 
som kan justere både innholdet og 
laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere 
uavbrutt musikklytting.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken 
også når du senker volumet.
AX2500/02

Høydepunkter

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
• Batterispilletid for CD: 15
•

Lyd
• D/A-omformer: 1-bit
• Frekvensområde: 20–20 000 Hz
• Signal-til-støy-forhold: > 82 dB
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Utgangseffekt: 2 x 4 mW RMS
• Volumkontroll: digital
• Akustisk feedback

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Hold, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, 
Shuffle-avspilling, Skanning

• Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
• Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Indikasjoner: batteristatus, CD-funksjoner, DBB, 

ESP, tid, spor

Tilbehør
• Hodetelefoner: AY3806-øretelefoner
• Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål
• Mål på hovedeske: 308 x 244 x 344 mm
• Vekt, hovedeske: 2,54 kg
• Hovedeskekvantum: 5
• Emballasjemål (B x H x D): 208 x 309 x 60 mm
• Emballasjetype: Sammenleggbar
• Produktmål (BxDxH): 140 x 140 x 27,5 mm
• Produktvekt: 0,2 kg

Strøm
• Batteritype: AA, LR6, UM3
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