
 

 

Philips
CD player portabil

AX3301
Subţire şi rezistent la şocuri

Căutaţi un CD player cu funcţii deosebite şi aspect inovator? AX3301 este soluţia: subţire 
şi ultra-modern, cu o carcasă cu animaţii optice şi o varietate de culori atrăgătoare pentru 
o experienţă muzicală amuzantă.

Design stilat
• CD player suplu, cu o formă rotundă, compactă
• Carcasă specială cu animaţie - pt. amuzament și bună-dispoziţie

Protejat la șocuri
• ESP™ de 45 de secunde

Bas profund, de calitate
• Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum
• Căști stereo cu control comod pt. volum

Ascultaţi orice tip de disc
• Redă discuri CD, CD-R și CD-RW



 Rotund, suplu și compact
CD player suplu, cu o formă rotundă, compactă

Carcasă cu animaţie
Carcasă specială cu animaţie - pt. amuzament și 
bună-dispoziţie

ESP™ de 45 de secunde
Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcţie 
utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci 
când playerul CD este supus loviturilor sau 
trepidaţiilor în timp ce alergaţi sau vă deplasaţi. 
Echipamentele cu protecţie electronică împotriva 
întreruperilor au o memorie tampon electronică 
inteligentă care reglează automat atât propriul 
conţinut cât și viteza de rotire a laserului pentru a 
garanta o redare fără întreruperi.

Digital Dynamic Bass Boost
Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-
un amplificator inteligent care crește puterea 
frecvenţelor joase la volum ridicat fără a distorsiona 
sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a 
compromite calitatea. Prin intermediul acestei 
tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt 
monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni 
distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi 
un bas superb, indiferent de volumul ales.

Căști cu control pt. volum
Căști stereo cu control comod pt. volum

Redă CD-uri, CD-R și CD-RW
Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
AX3301/00C

Repere
• Indicaţii: stare baterie, Funcţii CD, DBB, ESP, Oră, •
Sunet
• Feedback acustic
• Convertor D/A: 1 bit
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Putere de ieșire: 2 x 5 mW RMS
• Coeficient semnal/zgomot: > 85dB
• Caracteristici superioare sunet: Digital Dynamic 

Bass Boost
• Controlul volumului: digital

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: 30 melodii programabile, 

Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, 
Introscan, Repetare redare, Reluare redare de la 
oprire, Redare aleatorie

• ESP (CD): 45

Conectivitate
• Intrare CC: 4,0 mm, 4,5 V, centre +
• Căști: 3,5 mm
• Ieșire linie: 3,5 mm

Comoditate
• Tip ecran: LCD

piesă

Accesorii
• Adaptor CA/CC: AY3170 (300 mA)
• Căști: SBC HE225 (cu controlul volumului)
• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni E-box (L x Î x A): 0 x 0 x 0 mm
• Carcasă: Corp rezistent la căldură, Foaie 

lenticulară
• Dimensiuni Master carton: 252 x 310 x 160 mm
• Cantitate bax: 6
• Greutate bax: 4,18 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

243 x 49 x 148 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiune produs (LxAxÎ) (inch): 137,5 x 137,5 x 

23,3 mm
• Greutate produs: 0,2 kg

Alimentare
• Durată de utilizare baterie (CD): 20
• Tip baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Tip baterie: Reîncărcabil
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