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aatteisiin kiinnitettävä MP3-soitin
V
Jopa 4 tuntia musiikkia

Anna sykkeen viedä sinut mukanasi! Ota mukaasi tyylikäs 128 Mt:n Keyring 011 -soitin, 

kanna sitä ylpeänä ja anna MP3-/WMA-musiikin (2/4 h) virrata. USB-suoraliitännän 

avulla voit siirtää musiikkia ja dataa sekä ladata laitteen. Lisäksi laitteen iskunkestävyys on 

erinomainen.

Valmis käyttöön
• Pieni ja kätevä – paino vain 31 grammaa
• Erittäin kevyt ja kestävä magnesiumrunko
• Ulkoinen paristokotelo lisää käyttötunteja
• Johdossa oleva 5-painikkeinen kauko-ohjain kätevään musiikin ohjaukseen

Helppo, intuitiivinen musiikkikokemus
• SuperSkip™-selaus etsii kappaleet nopeasti
• Suoralla USB-liitännällä tiedostot siirtyvät helposti ilman johtoja.
• Akun lataus USB-portin kautta
• Taustavalaistu nestekidenäyttö

Musiikki ja data – aina liikkeessä mukana
• Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
• USB-massamuistit datatiedostojen tallennukseen ja siirtämiseen
• Sisäinen 128 Mt:n* muisti
Philips
Massamuistisoitin

128 Mt*
KEY011
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Ääni
• Taajuusvaste: 30 - 15 000 Hz
• Signaali/kohina-suhde: 80
• Särö: 1.0
• Lähtöteho: 2 x 4 mW (16 ohmia)

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, Musiikki: Windows 

Media™ Audio
• ID3-tunnisteiden tuki: Kappaleen nimi ja artistin 

nimi
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• MP3-näytteitystaajuus: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5 - 192
• WMA-näytteistystaajuus: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48

Kuva/näyttö
• Taustaväri: Sininen
• Tekstirivit: 2

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 128
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: jopa 65 

kappaletta (128 kbps)

Liitännät
• Kuulokkeet: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Tarvikkeet
• Kuulokkeet: HE570/77P
• Kauko-ohjain: AY3784
• Kaulahihna: AY4215
• Ulkoinen paristokotelo: AY4382

• Tulostettu käyttöopas
• Pika-aloitusopas
• CD-ROM: AY4489

Ohjelmisto
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 50 Mt
• Mac OS: OS 9.2.2 ja 10.2.6 tai uud.
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Suoritin: Vähintään 166 MHz:n Pentium MMX
• RAM-muisti: 96 Mt RAM
• Äänikortti

Mitat
• kotelomateriaali: Magnesium
• Tukkupakkauksen mitat: 160 x 160 x 171 mm
• Määrä pakkauksessa: 3
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

150 x 150 x 50 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (L x K x S): 27 x 88 x 16 mm
• Tuotteen paino: 0,031 kg

Virta
• Akun kapasiteetti: 200 mAh
• Pariston malli: Litiumpolymeeri
• Latausaika: noin 4 tuntia h
• Ulkoinen paristokotelo
• Ulkoisen pariston tyyppi: 1 x AAA
• Toistoaika ulkoisella akulla: 7 tuntia
• Toistoaika sisäisellä akulla: 6 tuntia

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote
•
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ieni ja kätevä – 31 grammaa

agnesiumrunko

lkoinen paristokotelo
lkoinen paristokotelo on pienikokoinen soittimeen 

iitettävä kotelo, jossa voit käyttää tavallisia 
lkaliparistoja. Paristojen virta lisää soittimen 
äyttöaikaa tunneilla, joten voit nauttia viihteestä 
ntistä kauemmin.

-painikkeinen kauko-ohjain johdossa
hilipsin viisipainikkeisella langallisella kauko-ohjaimella 
allitset toistoa vaivatta. Kauko-ohjain liitetään 

aitteeseen pienikokoisella vastakkeella, ja 
tandardinmukaisen kuulokeliitännän ansiosta 
uulokkeiden vaihtaminen käy kätevästi.

uperSkip™
uperSkip™-selaus etsii kappaleet nopeasti ja 
ätevästi. Käytä SuperSkip™-toimintoa soittolistan 
elaamiseen painamalla kappaleenvaihtopainiketta ja 
itämällä sitä painettuna. Toiminto etsii haluamasi 
appaleen muutamassa sekunnissa.

uora USB-liitäntä
uoraa USB-liitäntää tukevat laitteet voi liittää suoraan 
ietokoneen USB-porttiin ilman johtoja. Tietokone 
unnistaa laitteen automaattisesti siirrettäväksi USB-
assamuistiksi (Windows 98 -käyttöjärjestelmiin 

arvitaan lisäohjain), jonka jälkeen voit siirtää tiedostoja 
indowsin Resurssienhallinnasta (tai Applen 

ansioista) laitteeseesi vetämällä ja pudottamalla. 
appaleiden ja tietojen lataaminen ei ole koskaan ollut 
äin helppoa!

kun lataus USB:n kautta
kun lataaminen USB-portin kautta on vaivattomin 
apa ladata laite. Et tarvitse erillisiä latureita tai johtoja 
 laite tarvitsee vain liittää tietokoneen USB-porttiin.

austavalaistu nestekidenäyttö

auti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta

SB-massamuisti
SB-massamuistilaitteet ovat kätevä tapa tallentaa, 
armuuskopioida ja siirtää tiedostoja. Nämä laitteet 
iitetään tietokoneen USB-porttiin, eikä niiden 
äyttämiseen tarvita mitään erikoisohjelmistoja 
Windows 98- ja Windows ME-käyttöjärjestelmään on 
sennettava ohjaimet). Laite tulee automaattisesti 
äkyviin Windowsin Exploreriin siirrettävänä asemana, 

ohon vedät ja pudotat tiedostoja.

isäinen 128 Mt:n* muisti

* 1 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on 
lopulta vaihdettava.  Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä 
vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

* Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps 
(MP3).
Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa.
Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.
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Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Massamuistisoitin
128 Mt*  


