
 

 

Philips
Hordozható MP3-CD 
lejátszó, 100 másodperces 
Magic ESP™ és dinamikus 
mélyhangkiemelés

MP3-CD lejátszás

EXP2546
Élvezze az akadozásmentes 

MP3 zenét!
Vegye fel a ritmust az eXp2546 MP3-CD lejátszóval, és élvezze a 10 órányi kihagyásmentes 
zenét egyetlen MP3-CD lemezen. A klasszikus kedvenc LCD-kijelzővel rendelkezik, és a 
legjobb választás az egyszerű és problémamentes zenehallgatáshoz útközben

Játssza le CD-it és MP3-CD-it is
• 10 órányit meghaladó zene egyetlen MP3-CD lemezen
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Jogproof kezelőfelület
• 100 másodperces Magic ESP™

Fejlett mélyhangteljesítmény
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
EXP2546/12

Fénypontok
• Fejhallgató: 3,5 mm-es • Elem típusa: AA, LR6, UM3
•

Hang
• D/A átalakító: 1 bit
• Frekvenciaválasz: 20–20 000 Hz
• Jel-zaj viszony: > 85 dB
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
• Hangerőszabályzó: digitális

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Tartás, Következő/előző 

album keresése, Következő/előző műsorszám 
keresése, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű 
lejátszás

• Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 
másodperc

• Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

Csatlakoztathatóság
• DC bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Javaslatok: album száma, akkumulátor állapota, CD 

funkciók, DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok
• Fejhallgató
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Fődoboz mérete: 305 x 244 x 260 mm
• Fő kartondoboz tömege: 2,39 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 5
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

196 x 272 x 45 mm
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (szé x mé x ma): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Termék tömege: 0,38 kg

Energiaellátás
• MP3-CD lejátszási idő elemmel: 24
• akkus játékidő CD: 15
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