
 

 

Philips
Tașınabilir CD Çalar

AX3301
İnce ve Sarsıntı Korunmalı

Mükemmel özelliklere ve son derece havalı bir görünüme sahip bir CD çalar mı arıyorsunuz? 
AX3301 tam aradığınız ürün. Benzersiz animasyonlu optik muhafaza ve keyifli bir müzik deneyimi 
için çok çeşitli renklerle donatılan bu ürünler ince ve son drece modern bir görünüme sahiptir.

Șık tasarım
• Yuvarlak ve kompakt profilli ince tașınabilir CD çalar
• Eğlence ve keyif için benzersiz, animasyonlu optik muhafaza

Sarsıntı koruması
• 45 saniye ESP™

Daha fazla bas performansı
• Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas
• Kullanıșlı ses seviyesi kontrollü stereo kulaklık

Her türden diski zevkle kullanabilirsiniz
• CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar



 Yuvarlak, ince ve kompakt
Yuvarlak ve kompakt profilli ince tașınabilir CD çalar

Animasyonlu optik muhafaza
Eğlence ve keyif için benzersiz, animasyonlu optik 
muhafaza

45 saniye ESP™
Electronik Atlama Koruması, siz jogging yaparken 
veya hareket halindeyken CD çalarınız çarpma ve 
sarsıntılara maruz kaldığında bile atlamasız müzik 
yayını yapmasını sağlayan kullanıșlı bir özelliktir. 
Elektronik Atlama Koruması özelliği bulunan 
cihazlarda, kesintisiz müzik dinleme sağlamak üzere 
otomatik olarak hem içerikleri hem de lazer dönüș 
hızlarını ayarlayan akıllı bir elektronik tampon 
bulunmaktadır.

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses 
seviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan 
maksimum bas güçlendirme yapan ve düșük ses 
seviyelerinde alt uç bas frekanslarının yok olmasını 
önleyen akıllı bir bas güçlendiricisidir. Gelișmiș 
elektronik teknolojisiyle ses seviyesi ve bas düzeyleri 
sürekli olarak izlenir, her ikisi de hassas șekilde 
kalibre edilir ve seste bozulmaların önüne geçilir, 
böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital Dinamik 
Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne olursa 
olsun, olağanüstü bas performansının keyfini 
çıkarmanızı sağlar.

Ses seviyesi kontrollü kulaklık
Kullanıșlı ses seviyesi kontrollü stereo kulaklık

CD, CD-R ve CD-RW çalar
CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
AX3301/00C

Özellikler
• Göstergeler: pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, •
Ses
• Akustik Geri Besleme
• D/A dönüștürücü: 1 bit
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 5mW RMS
• Sinyal gürültü oranı: > 85dB
• Ses Geliștirme: Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses Seviyesi Kontrolü: dijital

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 30 Parça, 

Hızlı İleri/Geri, Tutma, Introscan (tanıtım 
taraması), Tekrar Çalma, Durdurulan yerden 
tekrar çalma, Rasgele Çalma

• Elektronik Atlama Koruması (CD): 45

Bağlanabilirlik
• DC giriși: 4,0 mm, 4,5V, orta +
• Kulaklık: 3,5 mm
• Line out (hat çıkıșı): 3,5 mm

Kullanılabilirlik
• Ekran Tipi: LCD

ESP, süre, parça

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: AY3170(300mA)
• Kulaklıklar: SBC HE225(ses seviye kontrollü)
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Ebox boyutları (G x Y x D): 0 x 0 x 0 mm
• Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde, Lenticular Sheet
• Ana kutu boyutları: 252 x 310 x 160 mm
• Ana karton miktarı: 6
• Ana karton ağırlığı: 4,18 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

243 x 49 x 148 mm
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY) inç: 137,5x137,5x23,3 

mm
• Ürün ağırlığı: 0,2 kg

Güç
• pille CD çalma süresi: 20
• Pil tipi: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Pil Türü: Șarj edilebilir
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