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ärbar MP3
B
Upp till 4 timmars musik

Ta med dig och briljera med den lilla 128 MB Key011 och njut av 2 timmar MP3- eller 

4 timmar WMA-musik. Överför musik och data eller ladda den via Direct USB-

anslutning. Dessutom är den 100 % stötfri!

Klar att bära och ta med sig
• Liten och bärbar – väger bara 31 gram
• Ultralätt, starkt och hållbart magnesiumhölje
• Externt batteri ger flera timmar mer underhållning
• 5-knappars fjärrkontroll i sladden ger dig kontroll över musiken

Enkel och intuitiv musikupplevelse
• Med Super Skip™-navigering hittar du låtar enkelt och snabbt
• Direct USB-anslutning gör filöverföring enkel!
• Batteriladdning direkt via USB-porten
• Bakgrundsbelyst LCD-display

Musik och data - "on the go", varje dag
• Njut av MP3- och WMA-uppspelning
• USB-masslagring så att du kan lagra och bära med dig datafilerna
• 128 MB* inbyggt minne
Philips
MP3-spelare

128 MB*
KEY011
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 30-15 000 Hz
• Signal/brusförhållande: 80
• THD: 1,0
• Uteffekt: 2 x 4 mW (16 ohm)

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Tag Support: Låttitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192
• WMA-samplingsfrekvens: 8; 11 025; 16; 22 050; 

32; 44,1; 48

Bild
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Textrader: 2

Lagringsmedia
• Inbyggd minneskapacitet: 128
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: upp till 65 spår 

128 Kbps)

Anslutningar
• Hörlur: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Tillbehör
• Hörlurar: HE570/77P
• Fjärrkontroll: AY3784
• Halsrem: AY4215
• Externt batteri: AY4382
• Utskriven användarhandbok

• Snabbstartsguide
• CD-ROM: AY4489

Programvara
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• Mac OS: OS9.2.2 & 10.2.6 eller senare
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium MMX 166 MHz eller 

snabbare
• RAM-minne: 96 MB RAM-minne
• Ljudkort

Storlek
• Material i höljet: Magnesium
• Huvudförpackningens mått: 

160 x 160 x 171 mm
• Antal i förpackning: 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 

150 x 150 x 50 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktens mått (B x H x D): 27 x 88 x 16 mm
• Produktvikt: 0 031 kg

Övriga data
• Batterikapacitet: 200 mAh
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningstid: cirka 4 timmar tim
• Externt batteri
• Extern batterityp: 1 x AAA
• Speltid på externt batteri: 7 timmar
• Speltid på internt batteri: 6 timmar

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar
•
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iten och bärbar – 31 gram

agnesiumhölje

xternt batteri
et externa batteriet är ett tunt batteripaket som du 

äster på spelaren. Det ger extraström så att du kan 
yssna längre. Till det externa batteripaketet använder 
u alkaliska batterier, det ger ännu längre speltid.

-knappars fjärrkontroll i sladden
hilips 5-knappars fjärrkontroll i sladden ger dig 
ppspelningskontroll i fingertopparna. Fjärrkontrollen 
nsluter du till enheten via en liten kontakt och den har 
n standardkontakt för hörlurar så att du enkelt kan 
yta dem.

uper Skip™
ed Super Skip™-navigering hittar du låtar snabbt och 

nkelt. Med hjälp av funktionen Super Skip™ kan du 
nabbt bläddra igenom spellistan på enheten och hitta 
in favoritlåt på några sekunder genom att trycka och 
ålla ner knappen Track Previous (spåra föregående) 
ller Track Forward (spåra nästa).

irect USB
nheter med Direct USB-anslutning kan kopplas in 
irekt i USB-porten på datorn utan kabel. Datorn 

dentifierar automatiskt enheten som en flyttbar USB-
agringsenhet (till Windows 98 behövs extra 
rivrutiner), så att du enkelt kan dra och släppa filer via 
tforskaren i Windows (eller Mappar på Apple-
atorer) mellan datorn och enheten. Fyll enheten med 
usik och data - varje dag.

atteriladdning direkt via USB-port
atteriladdning direkt via USB-porten är praktiskt när 
u ska ladda enheten. Du behöver inte bry dig om olika 

addare eller sladdar, anslut bara enheten till datorn så 
addas den.

akgrundsbelyst LCD-display

jut av MP3- och WMA-uppspelning

SB-masslagringsenhet
SB-masslagringsenhet gör att du enkelt kan lagra, 

äkerhetskopiera och bära med dig filerna. Enheten 
nsluts till datorn med en USB-anslutning och inget 
rogram behöver installeras (för Windows 98 och Me 
ehövs extra drivrutiner). Enheten visas automatiskt 
om en flyttbar enhet i Utforskaren i Windows, så att 
u enkelt kan dra och släppa filer till och från enheten.

28 MB* inbyggt minne

* 1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut.  Batterilivslängden 
och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på 
användning och inställningar.
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.
Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.
Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
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