
iesz się muzyką MP3!
C
Szukasz świetnego, łatwego w użyciu odtwarzacza MP3-CD? Przenośny odtwarzacz 

MP3-CD eXp221 zapewnia 10 godzin muzyki na jednej płycie MP3-CD oraz 

dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich, zapewniające bogaty dźwięk.

Pełne doświadczenia muzyczne z płyty MP3-CD
• Odtwarzanie plików MP3 jak zwykłej płyty CD
• Ciesz się ponad 10 godzinami muzyki na jednej płycie MP3-CD
• Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu
• Magic ESP™ 100 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów
• Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności

Łatwe w użyciu
• Ekran LCD ułatwia wyszukanie ścieżki/albumu na dysku MP3-CD
Philips
Przenośny odtwarzacz CD
EXP221

Magic ESP
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Dźwięk
• Sprzężenie zwrotne
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW RMS
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Dyn. cyfr. wzm. 

basów (Digital DBB)
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja 

głośności

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyty: Programowanie 

odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, 
Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. 
wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Wznowienie 
odtw. od momentu zatrzym., Odtw. w kolej. 
losow. albumu/wszyst.

• Elektroniczny system antywst. (CD): 45
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet, 

UDF
• System antywst. Magic ESP (MP3-CD): 100
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s

Możliwości połączenia
• Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny 

+
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda
• Typ wyświetlacza: LCD
• Wskaźniki: Numer albumu, Stan akumulatora, 

Funkcje CD, DBB, ESP (Elektron. sys. 
antywstrząsowy), czas, ścieżka

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: AY3162 (400 mA)
• Słuchawki: SBC HE035
• Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Wymiary pudełka Ebox (szer. x wys. x gł.): 

0 x 0 x 0 mm
• Obudowa: Korpus odporny na ciepło
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

304 x 156 x 253 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Waga kartonu zbiorczego: 4,5 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

250 x 49 x 140 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (SxGxW) w calach: 125 x 

135 x 30 mm
• Waga produktu: 0 25 kg

Moc
• Czas odtw. przy zasil. akumul. (CD): 12
• Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD): 14
• Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3
•
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dtwarzanie MP3-CD
krót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to 
ewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże 
liki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie 
racąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości 
zybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 
tał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w 
nternecie.

0 godzin muzyki MP3 na płycie CD

agic ESP™ 100 sekund
agic ESP

yn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
ynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich 

Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, 
tóry pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej 
łośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej 
łośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność 
 poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane 
rzez zaawansowane układy elektroniczne, które nie 
opuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w 
en sposób basy mają optymalne właściwości. 
ynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich 

prawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — 
iezależnie od poziomu głośności.

dtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

kran LCD to szybki dostęp do muzyki
EXP221/00C

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Przenośny odtwarzacz CD
  


