
zerimde taşınabilir jukebox
Ü
1000'e kadar parça ve FM radyo

Hayatını hdd070 mikro audio jukebox ile renklendir. O kadar küçüktür ki bir kredi 

kartının arkasında görünmez. 1000 şarkıya kadar MP3 ve FM radio her modunuza uyar. 

Takın, müziğinizi ve datalarınızı gün boyu yanınızda taşıyın.

Gerçekten üzerinizde taşıyabileceğiniz kadar küçük ve hafif
• Ultra hafif, güçlü ve dayanıklı magnezyum gövde
• Modaya uygun boyun bandı - her yerde takın!
• Çalıcınızı renkli nefis çıkartmalarla™ giydirin

Müziği hareket halindeyken de kolay ve rahat yaşayın
• Basit ve kullanımı kolay arayüz menüleri
• SuperPlay™, tek dokunuşla zahmetsiz müzik kutusu sunar
• SuperScroll™ dolaşım şarkıları daha çabuk ve basit bir şekilde bulur

Müziğiniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• 10 saat pil ömrü
• Yolda müzik ve veri için 2GB* kapasite
• 10 FM radyo istasyonunun tadını çıkarın
• Veri dosyalarınızı saklamak ve yanınızda taşımak için USB yığın depolama
Philips
Mikro jukebox

2GB*
HDD070
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Resim/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz
• Göstergeler: Pil durumu, DBB
• Metin satır sayısı: 5
• Çözünürlük: 128 x 96
• Tip: LCD

Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Ekolayzer: 5 kanal
• Ekolayzer özelleştirilebilir
• Ekolayzer ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Hassasiyet: < 100dB
• THD: % 0,01-0,1
• Çıkış Gücü: 2x5mW (16 Ohm)
• Ses seviyesi kontrolü: dijital, Ses Kontrolü 

yukarı/aşağı

Tekrar çalma
• Tampon hafıza: 32 MB
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Albüm göstergesi, Albüm ve 

sanatçı adı, Tür başlığı, Şarkı ve sanatçı adı
• ID3 etiket desteği
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 32-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48

Ses Kayıt
• Ses dosya formatı: MP3

Depolama Medyası
• Dahili bellek tipi: Sabit disk
• Sabit Disk Kapasitesi: 2 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik hafıza kapasitesi: 1.000 şarkıya kadar

Tarama/Alma/Aktarma
• Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
• İstasyon hafızası: 10
• Tuner Bantları: FM Stereo

Bağlanabilirlik
• Bilgisayar desteği: PC
• Bağlantı: 3,5 mm stereo
• DC giriş: 5V
• Ön / yan bağlantılar: DC giriş, Kulaklık çıkışı, USB 

tip B bağlantı noktası
• Kulaklık: 3,5 mm
• Internet bağlantı seçenekleri: Yükseltilebilir
• USB: USB 2.0

Kolaylıklar
• Arkadan ışıklandırma: Beyaz süper parlak LED

• Pil şarj gösterimi
• Pil dolu gösterimi
• Pil zayıf gösterimi
• Konfor: Albüm ve sanatçı adı
• Fonksiyon: Tuş kilidi
• Kulaklık fişi
• Dil desteği: İng, Fr, İsp, Fele, Alm, Port, İsv+diğer
• Metin satır sayısı: 5
• Superscroll (üstte kaydırma)
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptör / Şarj cihazı: Voltaj ayarlı 

AY3192
• CD-ROM: kurulum, PC SW, kullanım kılavuzu
• Kulaklıklar: SBC HE570/77T
• Aksesuarlarla Birlikte: Yazılım ve el kitabını 

içeren CD-ROM, Yüksek kalitede kulak içi 
kulaklıklar, Voltaj ayarlı adaptör/şarj cihazı

• Boyunluk: AY3282
• Basılı Kullanım Kılavuzu
• USB kablosu: AY3911
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu: İng, Fr, İsp, Fele, 

Alm, Port, İsv
• Garanti Kartı

Yazılım
• DMM: PC için

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 100 MB
• PC OS: Windows 98, 2000, ME, XP
• İşlemci: Pentium II veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• Ses kartı
• Video kartı

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 252 x 93 x 153 mm
• Ana kutu boyutları: 198 x 168 x 266 mm
• Ana karton miktarı: 2
• Ürün boyutları (G x Y x D): 

54.3 x 84.5 x 18.3 mm
• Ürün ağırlığı: 0.093 kg

Güç
• Adaptör tipi: 100 - 240 V
• Pil kapasitesi: 750 mAh
• Pil Tipi: Li-ion
• Şarj süresi: 4 saate tam, 2 saatte hızlı şarj sa
• Şarj edilebilir
• Çıkarılabilir/ değiştirilebilir
•
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ullanımı kolay arayüz menüleri

uperPlay™
uperPlay™, önce parça listeleri veya tek tek parçalar 
eçmekle uğraşmanıza gerek kalmaksızın hemen 
üziğin tadını çıkartmaya başlamanıza olanak verir.  
üzik kitaplığının, Sanatçılar veya Albümler gibi ilk 

üzey kategorilerini işaretleyip Çal düğmesine basarak, 
u kategoriler altındaki bütün müzikleri dinlemeye 
emen başlayabilirsiniz.  Müzik kutusu, kategorinin 
ıralama düzenine göre bütün müziği sırayla çalar.  
uperPlay™ ile rasgele çalma ve tekrar çalma 
zelliklerini de birleştirebilir ve müzik keyfinizi daha da 
rtırabilirsiniz.

uperScroll™ dolaşım
ift fonksiyonlu arama tuşları, geniş listeler içinde 
olaşırken kolay ve hızlı kontrol olanağı sağlar. Parça 

isteniz içinde parçalar arasında birer birer ilerleyebilir 
eya biraz daha sert basıp basılı tutarak SuperScroll™ 
le hızla istediğiniz parçaya gidebilirsiniz.

SB yığın depolama aygıtı
SB yığın depolama cihazları, dosyalarınızı kaydetmek, 
edeklemek ve taşımak için kullanışlı bir yoldur. 
ihazlar bilgisayarınıza USB bağlantısı üzerinden 
ağlanır ve herhangi özel bir yazılımın kurulmasını 
erektirmez (yalnızca Windows 98 Me için sürücü 
üklemek gerekir). Cihaz, Windows Explorer'da 
ıkarılabilir sürücü olarak otomatik olarak belirerek, 
osyaları cihazınıza veya cihazınızdan sürükleyip 
ırakmanıza olanak sağlar.

GB* kapasite

0 saat pil ömrü

0 FM radyo istasyonunun tadını çıkarın

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiştirilmeleri gerekebilir.  Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, 
kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
Windows Media ve Windows logosu ticari markalar, ya da 
Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde 
tescil edilmiş ticari markalardır.
Gerçek aktarım hızı işletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değişebilir.
HDD070/00
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