
Micro Jukebox

Micro Jukebox

Leve e portátil
• Acabamento em magnésio, ultraleve, forte e durável.
• Neck strap para você levar seu Micro Jukebox para qualquer lugar.
• Decore o seu player com etiquetas coloridas.
Fácil e intuitivo
• Interface com menu fácil de usar.
• SuperPlay™ permite a reprodução sem complicações com apenas um toque.
• SuperScroll™ localiza músicas de uma forma rápida e fácil.
Músicas e dados sempre à mão
• 1.5 GB* de capacidade para músicas e dados.
• Armazenamento de dados via USB.
• Bateria com 10 horas de duração.**

hdd060

Coloque mais som em sua vida com o Micro Jukebox hdd060. Do tamanho de um cartão de
crédito, ele armazena até 750 músicas em MP3 ou WMA.
Aproveite esta inovação, tenha sempre à mão seus dados e músicas preferidas.

neck strap



Micro Jukebox

Memória Portátil de 1.5 GB
Você pode ter constantemente ao seu lado uma
grande capacidade de armazenamento de dados.
Esta fantástica possibilidade fica ainda melhor
com a leveza e a praticidade de transporte.
É a máxima oportunidade da tecnologia no
mínimo volume e totalmente ao seu alcance.

SuperPlay™

O SuperPlay™ permite que você comece a
apreciar sua música rapidamente sem a
complicação de primeiro selecionar em playlists
ou trilhas individuais.Você pode ouvir todas suas
músicas através de uma listagem de categorias de
músicas, tais como artistas ou álbuns,
simplesmente destacando a categoria e
pressionando a tecla Play. O jukebox reproduz
todas as músicas de acordo com a ordem da
categoria.Você pode também combinar o
SuperPlay™ com o modo “random” e o modo
“repeat” para realçar ainda mais a sua apreciação
das músicas.

SuperScroll™

As teclas de busca de dupla ação permitem um
controle fácil da velocidade de navegação ao
percorrer grandes listagens.Você pode
escolher mover do seu playlist uma música de
cada vez, ou apenas pressione e segure com um
pouco de pressão para SuperScroll™ até a faixa
desejada.

Especificações Técnicas
(Sujeito a modificações)

Display
• Cor da Iluminação do Display: Branca
• Indicações: Estado da 

bateria e DBB
• Linhas de Texto: 5
• Resolução: 128 x 96 pixels
• Tipo: LCD

Áudio
• Realce de Graves: Dynamic Bass 

Boost
• Equalizador: 5 bandas
• Ajustes do Equalizador: Rock, Pop,

Jazz, Classic
e Off

• Resposta de Frequência: 20 - 20.000 Hz
• Potência de Saída: 2 x 5 mW

(16 Ohm)
• Sensibilidade: < 100dB
• THD: 0.01-0.1%
• Controle de Volume: Up/Down

digital

Reprodução de Áudio
• Buffer: 32 MB
• Formato de Compressão: MP3,WMA
• Suporta tag ID3
• MP3 bit rate: 8 - 320 kbps

e VBR
• WMA bit rate: 32 - 192 kbps
• Sample Rates (kHz): 8, 11.025, 16,

22.050, 32,
44.1, 48

Armazenamento
• Tipo da Memória Interna: Hard Disk
• Capacidade do Hard Disk: 1.5 GB*
• Capacidade de Músicas MP3: Até 750 faixas

Conexões
• Computadores suportados: PC
• DC-in: 5V
• Conexões Frontais/Laterais

DC-in, Fones de Ouvido e Porta USB tipo B
• Fones de Ouvido Estéreo: 3,5 mm
• Opção de Conexão a Internet: Permite

upgrade
• USB 2.0

Conveniência
• Iluminação Traseira: LED branco 

de alto brilho
• Indicação de Carga de Bateria
• Indicação de Bateria Completa
• Indicação de Bateria Baixa
• Função de Trava do Teclado
• Conexão de Fones de Ouvido
• Idiomas: Inglês, Francês,

Espanhol,Alemão,
Holandês, Sueco,
Português e
outros

• Linhas de Texto: 5
• SuperScroll™

• Controle de Volume

hdd060

Acessórios
• Adaptador AC/DC

e Carregador: Multi-tensão 
(AY3192)

• CD-ROM com Software e Manual de Uso
• Fones de Ouvido (HE570/77T)
• Guia Rápido de Utilização
• Cabo USB (AY3911)
• Guia de Uso em CD-ROM: Em Inglês,

Francês, Espanhol,
Alemão, Holandês,
Sueco, Português
e outros

Software
• DMM: Para PC

Pré-requisitos para PC
• CD ROM
• Espaço em Disco: 100 MB
• Conexão: USB
• Sistema Operacional: Windows® 98,

2000
(SP3 ou superior),
ME, XP
(SP1 ou superior)

• Processador: Pentium II ou 
superior

• Memória RAM: 64 MB
• Placa de Áudio
• Placa de Vídeo

Dimensões (L x A x P)
• Embalagem: 252 x 93 x 153 mm
• Embalagem Coletiva: 198 x 168 x 266 mm
• Qtd. por Embalagem Coletiva: 2 unidades
• Dimensões do Produto: 54,3 x 84,5 x 18,3 mm
• Peso: 93 g

Alimentação
• Tipo de Adaptador: 110 - 240V
• Capacidade da Bateria: 750 mAh
• Tipo da Bateria: Li-ion
• Tempo de Recarga: 4 horas para carga 

completa
2 horas para carga 
rápida

• Bateria Recarregável
• Bateria substituível em um Posto de Serviço 

Philips

Windows Media e o logotipo Windows são marcas
comerciais ou registradas da Microsoft Corporation
nos Estados Unidos e/ou em outros países.

* A capacidade de armazenamento pode ser menor.

** A duração das baterias pode variar com o uso.

PRODUTO IMPORTADO
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Importante: as informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Informações completas estão especificadas no
Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem
prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Visite nosso site na Internet: http://www.consumer.philips.com


