
aşınabilir MP3
T
4 saate kadar müzik

Havanızı bulun artık! Küçük ve şık 128MB Key005'i üzerinize takın, havanız olsun. En 

sevdiğiniz MP3/WMA müziğinizi yanınızda taşıyıp tadını çıkarın.  USB üzerinden müzik 

ve verilerinizi aktarın veya şarj edin.  Ve darbelere karşı %100 dayanıklı - aynen sizin gibi!

Her an üzerinize takabilir ve çıkıp gidebilirsiniz
• Şık, kompakt ve sadece 35 gram ağırlığında
• Ultra hafif, güçlü ve dayanıklı magnezyum gövde
• Daha fazla eğlence için harici pil paketi
• Müziğinizi kolayca kontrol etmek için 5 tuşlu kablo üstü uzaktan kumanda

Müziği hareket halindeyken de kolay ve rahat yaşayın
• Direct USB ile kablosuz olarak kolay dosya aktarımı!
• USB üzerinden doğrudan pil şarjı

Müziğiniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• 128MB* yerleşik bellek
• MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
• Veri dosyalarınızı saklamak ve yanınızda taşımak için USB yığın depolama
Philips
Flash müzik çalar

128MB*
KEY005
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Ses
• Frekans tepkisi: 30 - 16000 Hz
• THD: % 0,1 - 1,0
• Çıkış Gücü: 2 x 4 mW (16 Ohm)

Tekrar çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ 

Audio
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5 - 192
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48

Depolama Medyası
• Dahili bellek kapasitesi: 128
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: en çok 35
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Aksesuarlar
• CD-ROM: AY3496
• Kulaklıklar: HE570/77P
• Uzaktan kumanda: AY3784
• Harici Pil Paketi: AY3382
• Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 50 MB
• Mac OS: OS9 ve 10
• PC OS: Windows 98, 2000, ME, XP
• İşlemci: Pentium MMX 166 MHZ veya üstü
• RAM hafıza: 96 MB RAM
• Ses kartı

Boyutlar
• gövde malzemesi: Magnezyum
• Ana kutu boyutları: 123 x 198 x 194 mm
• Ana karton miktarı: 6
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

91 x 168 x 35 mm
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (G x Y x D): 27 x 86 x 13.5 mm
• Ürün ağırlığı: 0.035 kg

Güç
• Pil kapasitesi: 550
• Pil Tipi: NiMH
• Şarj süresi: yaklaşık 4 saat sa
• Harici pil paketi
• Harici pil tipi: 1 x AAA
• Harici pille kullanım süresi: 10 saat
• Dahili pille kullanım süresi: 6,5 saat
•

M

H
H
m
p
k
d

5
P
k
k
s
r

D
D
d
B
a
s
E
b
b
v

U
U
e
k
P

M

U
U
y
C
b
g
y
ç
d
b

1

Ş
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arici pil paketi
arici pil paketi, çalıcınıza rahatça takılan ve yoldayken 
üzik keyfi için fazladan güç sağlayan şık bir pil 
aketidir.  Harici pil paketinde standart alkali piller 
ullanılır. Çalıcı gücünü bunlardan alır.  Sonuçta, daha 
a uzun saatler boyunca kesintisiz keyif sağlar.

 tuşlu kablo üstü uzaktan kumanda
hilips 5 tuşlu kablo üstü uzaktan kumandasıyla çalma 
ontrolleri hemen parmaklarınızın ucunda.  Uzaktan 
umanda, kompakt bir fişle cihazınıza bağlanır ve 
tandart kulaklık soketini kullanarak, kolayca ve 
ahatça kulaklık değiştirmenize olanak verir.

irect USB
oğrudan USB'li cihazlar, kabloya ihtiyaç göstermeden, 
oğrudan PC'nizin USB bağlantı noktasına takılabilir.  
ilgisayarınız cihazı çıkarılabilir USB yığın depolama 
ygıtı olarak otomatik olarak tanır (Windows 98'de ek 
ürücüler kurulması gerekir), böylece, Windows 
xplorer (veya Apple Folders) yardımıyla dosyaları 
ilgisayarınızla cihazınız arasında kolayca sürükleyip 
ırakabilirsiniz.  Cihazınızı müzikle ve verilerle doldurun 
e alıp gidin - her gün.

SB ile doğrudan pil şarjı
SB üzerinden doğrudan pil şarjı, cihazınızı şarj 
derken müthiş kolaylık sağlar.  Ayrı şarj cihazları ve 
ablolarıyla uğraşmaya gerek yok... Cihazınızı doğrudan 
C'nize takıp şarj edin yeter.

P3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi

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.

28MB* yerleşik bellek

ık, küçük ve kompakt
KEY005/00
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