
 

 

Philips
Портативен CD плейър

AX2506
Устойчив на тласъци

С удобната си кръгла форма и интригуващ полупрозрачен дизайн на вратичката на 
CD диска, пъстрият и весел AX2506 ще раздвижи слушането на музика в движение. 
Насладете се на гладка музика без прекъсване - по всяко време и навсякъде.

Устойчив на тласъци
• 45-секунден ESP™

Повишено качество на басите
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Насладете се на всички видове дискове
• Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове



 45-секунден ESP™
Електронната защита от прескачане е удобна 
функция, осигуряваща музика без прескачане 
дори, когато CD плейърът ви е удрян и блъскан, 
докато тичате или сте в движение. Устройствата 
с електронна защита от прескачане имат 
интелигентен електронен буфер, който регулира 
автоматично и съдържанието си, и скоростите на 
лазерните пътечки, за да гарантира слушане на 
музика без прекъсвания.

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.
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Акценти
• време за възпр. на CD с батерия: 15
•

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 1-битов
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >82 dB
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Изходна мощност: 2 x 4 mW RMS
• Регулиране на силата на звука: цифров
• Акустичнa обратна връзка

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Задържане, Повторно 
изпълнение, Подновяване на възпроизв. след 
стоп, Разбъркано възпроизвеждане, Сканиране

• Електронна защита от прескачане (CD): 45

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен +
• Слушалка: 3,5 мм

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Индикации: състояние на батерията, функции 
на компактдиска, DBB, ESP, час, песен

Аксесоари
• Слушалки: Слушалки AY3806
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 
потребителя

Размери
• Габарити на кашона: 305 x 244 x 260 мм
• Тегло на общия кашон: 2,39 кг
• Количество в общия кашон: 5
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

196 x 272 x 45 мм
• Тип опаковка: "Мида"
• Размери на изделието (ШxДxВ): 140x140x27,5 
мм

• Тегло на изделието: 0,2 кг

Мощност
• Тип батерия: AA, LR6, UM3
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