
 

 

Philips
Leitor de CD portátil

AX5303
Esguio e à prova de choque

com telecomando usável
O leitor de CD AX5303 é a última inovação em termos de estilo urbano de música. 
Sofisticação, solidez e elegância à prova de choque são atributos deste leitor. A longa vida 
útil da bateria e o telecomando melhoram a experiência musical em movimento.

Concebido para o movimento
• nd
• Visor LCD duplo de leitura fácil
• Telecomando usável para acesso fácil
• Desfrute de até 45 horas de música

À prova de choque
• ESP™ de 45 segundos

Desempenho dos graves melhorado
• Digital Dynamic Bass Boost para graves óptimos em qualquer volume
• Auscultadores estéreo com Bass Wave Tech para melhores graves

Utilize todo o tipo de discos
• Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW



 Elegante, robusto e compacto

Visor LCD duplo de leitura fácil
Visor LCD duplo de leitura fácil

Telecomando usável
Telecomando usável para acesso fácil

Até 45 horas de reprodução
Desfrute de até 45 horas de música

ESP™ de 45 segundos
A Electronic Skip Protection é uma funcionalidade 
útil assegura uma reprodução musical sem saltos, 
mesmo quando está em movimento. Os dispositivos 
com Electronic Skip Protection incluem uma 
memória intermédia inteligente que ajusta ambos os 
conteúdos e as velocidades de rotação do laser 
automaticamente para assegurar a reprodução da 
música sem interrupções.

Digital Dynamic Bass Boost
Digital Dynamic Bass Boost é um intensificador de 
graves inteligente que proporciona o máximo de 
graves em volumes altos, sem distorção do som e em 
volumes baixos, sem comprometer as frequências 
realmente baixas. Componentes electrónicos 
tecnologicamente avançados monitorizam 
constantemente os níveis de volume e de graves, 
calibrando ambos de forma precisa para evitar a 
distorção do som e criar graves optimizados. Digital 
Dynamic Bass Boost proporciona o prazer soberbo 
do desempenho dos graves - independentemente do 
volume seleccionado.

Auscultadores estéreo para graves
Auscultadores estéreo com Bass Wave Tech para 
melhores graves

Reproduz CDs, CD-R e CD-RW
Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW
AX5303/00C

Destaques
• Comando à distância: Telecomando para usar no • Recarregável
•

Som
• Feedback Acústico
• Conversor D/A: 1 bit
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Potência de saída: 2 x 5 mW RMS
• Relação sinal/ruído: > 85 dB
• Melhoramento do Som: Digital Dynamic Bass 

Boost
• Controlo do volume: digital

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: 30 Faixas 

Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Reter, 
Introscan, Reprodução de Repetição, Retomar 
Reprodução desde a paragem, Reprodução 
Aleatória

• Electronic Skip Protection (CD): 45

Conectividade
• Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
• Auscultadores: 3,5 mm
• Saída de linha: 3,5 mm

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Indicações: estado da bateria, Funções de CD, 

DBB, ESP, hora, faixa

fio

Acessórios
• Transformador CA/CC: AY3170 (300 mA)
• Pilhas: AY3363 (Ni-MH recarregáveis)
• Auscultadores: SBC HE570/77S
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador
• Bolsa: AY3267
• Comando à distância: AY3785 (no fio, 6 teclas)

Dimensões
• Dimensões da Ebox (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
• Estrutura: Corpo Resistente ao Calor
• Dimensões do cartão principal: 

252 x 310 x 160 mm
• Quantidade de caixas principais: 6
• Peso da caixa principal: 4,18 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

243 x 49 x 148 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA), pol.: 137,5 x 

137,5 x 23,3 mm
• Peso do produto: 0,2 kg

Potência
• Tempo de Reprodução da Pilha (CD): 40
• Tipo de bateria: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Tipo de pilhas: Recarregável
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