
chipamente audio portabile
E
sport Philips
Deși special concepute pentru atleţi și persoane active, aceste playere audio portabile, 

rezistente la apă, nu sacrifică nivelul calităţii audio.

O inovaţie pentru sportivi
• Memorie încorporată de 128MB*
• Muzică 100% fără întreruperi
• Portabil
• Bandă de fixare pe braţ, pentru sport
• Beneficiaţi de redare MP3 și WMA
• Ecran LCD cu fundal iluminat
• Durată de viaţă a bateriei - 10 ore
• Egalizator pentru sunete optimizate, adecvate stilului dvs. muzical
• Gândit pentru mișcare
• Butoane identificabile tactil
• Ajustare inteligentă a cablului
Philips
Player audio sport

128 MB*
ACT211
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: LCD

Sunet
• Controlul volumului: digital
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Putere de ieșire: 2 x 2,5m W RMS
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB

Redare audio
• Acceptă etichetă ID3

Medii de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND

• Compatibil Mass Storage
• Capacitate memorie încorporată: 128

Conectivitate
• Căști: 3.5 mm

Accesorii
• Extensie curea de prindere: AY3297
• Bandă de fixare pe braţ: AY3285
• Căști: HJ050/77I
• Clemă fluture: 1
• Baterii: AY3363
• Adaptor CA/CC: AY4100
•
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emorie încorporată de 128MB*

uzică 100% fără întreruperi

ortabil

andă de fixare pe braţ, pentru sport

eneficiaţi de redare MP3 și WMA

cran LCD cu fundal iluminat

urată de viaţă a bateriei - 10 ore

galizator
galizatorul vă permite selectarea modurilor 
restabilite ce optimizează anumite benzi de frecvenţă, 
entru a îmbunătăţi anumite stiluri de muzică. Playerele 
u egalizator utilizează tehnologia egalizării grafice 
entru a seta balansul optim al frecvenţei sunetelor 
entru stilul de muzică selectat. Egalizatorul vă permite 
ă vă bucuraţi de sunete optime, corespunzătoare 
tilului muzical.

ândit pentru mișcare

utoane identificabile tactil

justare inteligentă a cablului
ACT211/00C

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Player audio sport
128 MB*  


