
 

 

Philips
Prenosný MP3-CD 
prehrávač so 100-
sekundovým Magic ESP™ a 
funkciou Dynamic Bass 
Boost

Prehrávanie MP3-CD

EXP2546
Vychutnajte si hudbu MP3 

bez preskakovania
Zapadnite do svojho rytmu s MP3-CD prehrávačmi eXp2546 a vychutnajte si 10 hodín hudby na 
jednom MP3-CD bez preskakovania. Klasicky obľúbený prehrávač sa dodáva s displejom LCD a 
predstavuje skvelú voľbu pre jednoduché a bezproblémové potešenie z hudby v pohybe

Prehrávajte svoje CD a MP3 CD
• Vychutnajte si viac než 10 hodín hudby na jednom MP3-CD
• Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky

Ochrana proti otrasom
• 100 sekundové Magic ESP™

Zdokonalený výkon basov
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk



 Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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Hlavné prvky
• Slúchadlo: 3,5 mm • Typ batérie: AA, LR6, UM3
•

Zvuk
• D/A prevodník: 1-bitový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Výstupný výkon: 2 x 4mW RMS
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Pozastavené, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45 sekúnd
• Magic ESP (MP3-CD): 100 sekúnd
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD
• Označenia: číslo albumu, Stav batérie, CD funkcie, 

DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, 
skladba

Príslušenstvo
• Slúchadlá
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 305 x 244 x 260 mm
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,39 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 5
• Rozmery balenia (Š x V x H): 196 x 272 x 45 mm
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 140 x 140 x 27,5 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,38 kg

Príkon
• Čas prehrávania MP3-CD na batérie: 24
• Čas prehrávania CD na batérie: 15
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