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Activa รูวาคณุทาํได
เพลง ความคิดเหน็และผลลพัธเพื่อความกาวหนาของคุณ

รับประโยชนจากการออกกาํลงักายพรอมให Philips Activa เปนคูหกูารออกกาํลงักายของคุณ! รับแรงบนัดาลใจ

จาก TempoMusic พรอมการสนบัสนนุและขอมูลสถานะจาก Vocal Feedback ตรวจสอบความกาวหนาโดยองิ

จากเปาหมายระยะยาวของคุณดวยซอฟตแวรที่ใชงานงาย

รบัฟงแรงบันดาลใจ

TempoMusic เลนเพลงใหเหมาะกบัจงัหวะการออกกาํลงักายของคุณ

Vocal feedback ชวยใหคุณออกกาํลงักายและตรวจสอบความกาวหนาไดเสมอ

FullSound™ เพ่ิมความมีชีวิตชีวาใหเพลง MP3

รบัประโยชนจากการออกกาํลงักาย

ตรวจสอบการออกกาํลงักายทนัทเีพ่ือเปนแนวทางในการบรรลเุปาหมาย

ตดิตามเสนทางไปสูเปาหมายบน PC เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาในระยะยาว

แขงขันกบัตวัเองเพ่ือเอาชนะสถติลิาสุด

พรอม, เตรยีม, ไป

หฟูงแบบเกี่ยวหสูวมใสสบาย - คูหกูารออกกาํลงักายอยางสมบรูณแบบ

คลปิและออกกาํลงักาย - สะดวกสบายและทนัสมัย

No-look rocking lens การควบคุมที่ไมจาํเปนตองมองดขูณะออกกาํลงักาย

Smartload ถายโอนเพลงเพ่ือการออกกาํลงักายไปยงั Activa



อปุกรณฟตเนสพกพา
ACT101M/97

ไฮไลต

TempoMusic

จะดสัีกแคไหนหากคุณสามารถออกกาํลงักายไปพรอมกบัการฟง

เพลงที่มีจงัหวะเขากนัได ดวย TempoMusic คุณสามารถ

เคลื่อนไหวไปกบัจงัหวะเพลงที่ชอบและรับแรงกระตุนจากเสียง

เพลงในขณะออกกาํลงักาย ไมมีความยุงยากในการคนหาเพลง

เพียงปลอยใหเปนหนาที่ของ TempoMusic ในการเลอืกเพลงที่

เหมาะสมกบัการออกกาํลงักาย…และระยะเวลาที่เหมาะสมโดย

อตัโนมัต ิพลกิโฉมการออกกาํลงักายของคุณดวยจงัหวะเพลงร็อค

เราใจ รักษาระดบัการเคลื่อนไหวดวยจงัหวะเพลงปอปและผอน

คลายดวยเพลงบลัลาด

Vocal feedback

รับแรงบนัดาลใจและความคิดเหน็สําคัญเกี่ยวกบัการออกกาํลงั

กายของคุณ โดยไมขัดจงัหวะ! Vocal feedback มีการอพัเดต

สถานะเปนชวงๆ อยางสม่ําเสมอหรือเม่ือคุณตองการ ดวูาคุณเผา

ผลาญแคลอร่ีไปเทาใดหรือระยะทางไกลเพียงใด เวลาและอตัรา

การเดนิทั้งหมด ข้ึนอยูกบัวาคุณเลอืกการออกกาํลงักายหรือกฬีา

ประเภทใด Vocal Feedback ใหคุณเพลดิเพลนิในเสนทางของ

คุณและไมขัดจงัหวะการเลนเพลง คุณสามารถเลอืกประเภท

เสียงที่คุณตองการใช เชน เสียงผูชาย, ผูหญิง, เปนมิตรหรือดดุนั

ตรวจสอบการออกกาํลงักายทันที

เคร่ืองเลน Activa มีฟงกชันอจัฉริยะตรวจสอบการออกกาํลงักาย

ทนัทซีึ่งทาํหนาที่บนัทกึขอมูลกจิกรรมการออกกาํลงักายของคุณ

คุณไมเพียงไดรับผลลพัธเกี่ยวกบัสมรรถนะของคุณเทานั้นแต

คุณยงัไดรับแนวทางในการบรรลเุปาหมายอกีดวย การปอนขอมูล

สวนตวั เชน อาย ,ุ นํ้าหนกัและสวนสูง จะถกูนาํไปคํานวณแคลอร่ี

ที่คุณเผาผลาญข้ึนอยูกบัประเภทการออกกาํลงักายที่เลอืกและ

เวลาที่ใช จากนั้นขอมูลดงักลาวจะถกูแสดงทนัทบีนหนาจอ

Activa ภายหลงัการออกกาํลงักาย หากคุณไมชอบการแสดง

ขอมูลเปนตวัเลข คุณกส็ามารถตรวจสอบภาพประกอบวาคุณได

กาํจดัช็อคโกแลตไปกี่แทงขณะออกกาํลงักาย

ตดิตามเสนทางไปสูเปาหมายบน PC

ตวัแปรเสริมมากมายในการออกกาํลงักายไดรับการบนัทกึโดย

เคร่ืองเลน Activa อยางไมบกพรอง ดงันั้นคุณจงึสามารถตรวจ

สอบความกาวหนาประจาํวันหรือตลอดทั้งป ทั้งเดอืนหรือสัปดาห

ได แอปพลเิคชันซอฟตแวรยงัชวยใหคุณตั้งเปาหมายในการออก

กาํลงักายได เชน จาํนวนแคลอร่ีที่คุณตองการเผาผลาญหรือ

ระยะทางที่คุณตองการในชวงเวลาที่ระบ ุจากนั้นเม่ือคุณเช่ือมตอ

PC กบั Activa ผาน USB ขอมูลที่บนัทกึไวจะไดรับการซงิโคร

ไนซกบั PC และคุณสามารถดขูอมูลบนอนิเตอรเฟซผูใชที่สนกุ

และใชงานงาย ดวยขอมูลทั้งหมดนี้คุณสามารถใหรางวัลใน

สมรรถนะของตนเองหรือตั้งเปาหมายใหสูงข้ึนได

แขงขันกบัตวัเอง

คุณรูดทีี่สุดวาคูตอสูที่แข็งแกรงที่สุดกคื็อ … ตวัคุณเอง! ขยาย

ขอบเขตและความทาทายในการออกกาํลงักายของคุณดวยการ

แขงขันกบัตวัเองและพยายามเอาชนะสถติกิารออกกาํลงักายที่

ผานมาหรือที่ดทีี่สุดของคุณ อปุกรณ Activa จะชวยใหคุณยนื

หยดัไดดวยการบนัทกึและเปรียบเทยีบคะแนนการออกกาํลงักาย

ที่ผานมาและที่ดทีี่สุด ไมเพียงเทานั้น แตอปุกรณยงัแจงใหคุณ

ทราบถงึการเปรียบเทยีบลาสุดผานความคิดเหน็ในระหวางการ

ออกกาํลงักายของคุณ ดงันั้นคุณจงึสามารถเรง กระตุนและ

เอาชนะตวัเองได!

No-look rocking lens

ในขณะที่คุณกาํลงัออกกาํลงักาย คุณอาจตองการขามเพลง ... แต

ไมอยากขัดจงัหวะการออกกาํลงักาย ฟงกชัน No-look rocking

lens ทนัสมัยชวยใหคุณควบคุมการฟงเพลงไดอยางสะดวกสบาย

สมบรูณแบบเพียงปลายนิ้วสัมผสั แตะปุมข้ึน, ลง, ซายและขวา

เพ่ือควบคุมเพลงและรับฟง Vocal Feedback ในขณะกาํลงัออก

กาํลงักายโดยไมมีการสะดดุ งายๆ เพียงเทานี้ คุณกส็ามารถกลบั

ไปทุมเทกบัการออกกาํลงักายได!

คลปิและออกกาํลงักาย

ระหวางที่คุณกาํลงัออกกาํลงักายไมควรมีส่ิงใดที่เกะกะทาํใหไม

สะดวกสบาย ดวยเหตนุี้เคร่ืองเลน Activa จงึไดรับการออกแบบ

มาอยางชาญฉลาดใหสามารถคลปิบนเคร่ืองแตงกายของคุณได

อยางปลอดภยัและดดูมีีสไตล ไมวาคุณจะสวมแจค็เกต็สําหรับการ

ออกกาํลงักายในฤดหูนาวหรือสวมเส้ือที่สานเปนตาขายกส็ามารถ

ใชงานเคร่ืองเลนไดงายดวยฟงกชัน No-look rocking lens

หูฟงแบบเกี่ยวหูสวมใสสบาย

เม่ือสวมใสหฟูงของเคร่ืองเลน Activa ที่มีที่เกี่ยวหสูวมใสสบาย

และปลอดภยั คุณจะสามารถพิชิตการออกกาํลงักายและ

ภมิูประเทศไดทกุรูปแบบ หฟูงชุดนี้ผลติจากวัสดทุี่ออนนุมมาก

และยดืหยุนเปนพิเศษซึ่งสวมใสไดพอดแีมคุณออกกาํลงักายเปน

เวลานาน ดงันั้นคุณสามารถมุงเนนทั้งการฟงเพลง ... และการ

ออกกาํลงักายไดอยางสะดวกสบาย
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รายละเอยีดเฉพาะ

ฟตเนส

เพลงกระตุนการออกกาํลงักาย: ใช สามารถปรับได

ความคดิเห็นท่ีสรางแรงจงูใจ: แขงขันกบัตนเอง

บันทึกการใหกาํลงัใจของตนเอง: ใช

กฬีา: ปนจกัรยานในรม, กรรเชียงในรม, ปนจกัรยานกลางแจง,

ว่ิง

เสยีงครฝูก: ชาย 2 และหญิง 2

เสยีงรองใหกาํลงัใจ:

ใช

Vocal feedback: แคลอร่ี, เวลา

ศูนย Activa

เปาหมาย: การตั้งคาและตรวจสอบ

การตั้งคาโปรไฟลสวนตวั: เลอืกเพลงเพ่ือกระตุน, ความถี่ใน

การแสดงความคิดเหน็, ประเภทความคิดเหน็

สะดวกสบาย

ฟงกชัน: การลอ็คปุมกด

Superscroll: ใช

การควบคมุระดบัเสยีง: ใช

เฟรมแวรท่ีสามารถอพัเกรดได: ใช

เสยีง

ปรบัแตงอคีวอไลเซอรได: ใช

การตั้งคาอคีวอไลเซอร: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock,

Techno, Classical

การเพิ่มคณุภาพเสยีง: FullSound

สื่อเกบ็ขอมลู

ความจหุนวยความจาํเพลง, MP3: สูงถงึ 50 ชม. (เพลง MP3

128kbps )

การเลนเสยีง

รปูแบบการบีบอดั: MP3, WAV, WMA, AAC

รองรบัปาย ID3: ช่ือเพลง ศิลปน อลับั้ม

การจบัสญัญาณเสยีง

ไมโครโฟนในตวั: โมโน

การบันทึกเสยีง: MP3

จนูเนอร/เครื่องรบั/เครื่องสง

คลื่นท่ีเครื่องรบัวทิยุรบัได: FM

สถานีท่ีตั้งไวลวงหนา: 20

RDS: ช่ือสถานี

เลนภาพน่ิง

รปูแบบการบีบอดัภาพ: JPEG

เลนภาพน่ิงตอเน่ือง: ใช

ภาพ/แสดงภาพ

แสงพื้นหลงั: ใช

ประเภท: LCD

ขนาดจอในแนวทแยง (น้ิว): 1.44 นิ้ว

ความละเอยีด: 128 x 128 - สี 65k

การเช่ือมตอ

หูฟง: 3.5 มม.

USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

ซอฟตแวร

Device manager: เพ่ือเรียกคืนและอพัเกรด

Philips Songbird: ใช

ความตองการระบบ

ไดรฟ CD-ROM: ใช

ระบบปฏบัิตกิาร PC: Windows XP / Vista / 7

การเช่ือมตออนิเตอรเน็ต: มี ใชในการเขาใชเอกสาร

สนบัสนนุที่ปรับปรุงใหม, คูมือ, เฟรมแวรในอนาคตและ

ซอฟตแวรอพัเกรดของ PC

USB: พอรต USB อสิระ

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม

ผลติภณัฑจากโลหะไรสารตะกั่ว: ใช

กาํลงัไฟ

เวลาเลนเมื่อใชแบตเตอรี่ภายในตวั: สูงถงึ 20 ชม.ในโหมด

ออกกาํลงักาย (เพลง + การตรวจสอบ)

ชารจใหมได: มี ผาน USB

อปุกรณเสรมิ

หูฟง: หฟูงแบบสปอรตพรอมที่เกี่ยวและสายรัด

กระเปา: กระเปาใสสําหรับปองกนั

สายเคเบิล USB: AY3930

คูมอืเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช

แถบคลองแขน:

แถบคลองแขน / ขา

ระบบจดัเกบ็สายเคเบิล: ที่รัดสาย

ขนาด

ขนาดกลอง (กxยxส): 42(ก)x66(ส)x11.8(ย) มม.

ประเภทบรรจภุณัฑ: ขวดบรรจนุํ้าดื่ม

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลขิสิทธิ์

ขอมูลจาํเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบตัขิอง

Koninklijke Philips N.V. หรอืเจาของรายนั้นๆ

วันที่ออก 2019‑07‑01

เวอรชัน: 4.5.4

12 NC: 8670 000 62127

EAN: 87 12581 53762 3

www.philips.com

http://www.philips.com/

