
P3 portabil
M
Până la 8 ore de muzică

Poartă și mândrește-te cu rafinatul player Key014 de 256 MB și savurează 4 ore de 

muzică în format MP3 sau 8 ore în format WMA, pe stradă. Transferă muzică și date 

sau reîncarcă-le direct prin USB. Telecomanda medalion inovatoare asigură acces total 

la redare

Gata de purtat, gata de plecare
• Telecomandă medalion intuitivă pentru acces facil la muzică
• Mic și portabil - în greutate de numai 31 grame
• Carcasă din magneziu foarte ușoară, rezistentă și durabilă
• Compartiment extern pentru baterii, pentru mai mult divertisment

Experienţă muzicală simplă și intuitivă
• Navigare SuperSkip™ pentru căutarea simplă și rapidă a melodiilor
• Direct USB pentru transferul ușor al fișierelor, fără cabluri!
• Reîncărcare directă a acumulatorilor prin portul USB
• Ecran LCD cu fundal iluminat

Mobilitate totală pentru muzica și datele dvs.
• Memorie încorporată de 256 MB
• Beneficiaţi de redare MP3 și WMA
• Dispozitiv USB de stocare în masă pt. salvare și transport de date
Philips
Player audio flash

256MB*
KEY014
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 30 - 15000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 80
• THD: 1,0
• Putere de ieșire: 2 x 4 mW (16 Ohm)

Redare audio
• Format compresie: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Acceptă etichete ID3: Titlu piesă și nume artist
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44.1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5 - 192
• Rată de eșantionare WMA: 

8,11.025,16,22.050,32,44.1,48

Imagine/Ecran
• Culoare iluminare din spate: Albastru
• Linii de text: 2

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 256
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate de memorare MP3: până la 65 melodii 

(128 Kbps)
• Compatibil Mass Storage

Conectivitate
• Căști: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Accesorii
• Telecomandă medalion: AY4203
• Căști: HE 570/77P
• Set de baterii externe: AY4381
• Ghid de utilizare tipărit
• Ghid de iniţiere rapidă
• CD-ROM: AY4489

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 50 MB
• Mac OS: OS9.2.2 & 10.2.6/+
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium MMX la 166 MHz sau 

superior
• Memorie RAM: 96 MB RAM
• Placă de sunet

Dimensiuni
• Material carcasă: Magneziu
• Dimensiuni Master carton: 160 x 160 x 171 mm
• Greutate bax: 0 kg
• Cantitate bax: 3
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

150 x 150 x 50 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 27 x 88 x 16 mm
• Greutate produs: 0,031 kg

Alimentare
• Capacitate baterie: 200
• Tip baterie: Li-Polimer
• Durată de încărcare: circa 4 ore hr
• Set de baterii externe
• Tip baterie externă: 1 baterie AAA
• Durată de redare cu baterie externă: 7 ore
• Durată de redare cu baterie internă: 6 ore

Specificaţii pentru protecţia 
mediului
• Produs sudat fără plumb
•
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elecomandă medalion
u această telecomandă medalion intuitivă puteţi purta 
layerul la gât și controla ușor muzica. Telecomanda 
re butoane încorporate chiar pe medalion și vă 
ermite accesul la cele mai folosite comenzi de redare: 
reștere volum, diminuare volum, piesa anterioară, 
iesa următoare și redare/pauză.

ic și portabil - 31 grame

arcasă din magneziu

et de baterii externe
etul de baterii externe este un set elegant de baterii 
are se potrivește perfect la player-ul dvs. și oferă mai 
ultă putere pentru distracţie la maxim. Setul de 
aterii externe folosește baterii alcaline standard pentru 
limentarea player-ului. Rezultă mai multe ore de 
istracţie adevărată.

uperSkip™
avigarea SuperSkip™ permite căutarea simplă și 

apidă a melodiilor. Ţineţi apăsat butonul Track 
orward (Piesa următoare) sau Track Previous (Piesa 
recedentă) pentru a parcurge rapid playlist-ul și a găsi 
elodia favorită în câteva secunde.

irect USB
ispozitivele cu Direct USB pot fi conectate direct la 
ortul USB al calculatorului, fără nici un cablu. 
alculatorul va recunoaște automat dispozitivul ca 
ispozitiv detașabil USB de stocare în masă (pentru 
indows 98 sunt necesare drivere suplimentare), 

ermiţând transferul fișierelor prin intermediul 
indows Explorer (sau Apple Folders) între calculator 

i dispozitiv. Transferaţi în fiecare zi muzică și date pe 
ispozitivul dvs.

eîncărcare acumulatori prin USB
eîncărcarea directă a acumulatorilor prin portul USB 
ă oferă confort maxim. Nu mai aveţi nevoie de 
ncărcătoare sau cabluri separate. Conectaţi-vă și 
eîncărcaţi dispozitivul direct pe calculator.

cran LCD cu fundal iluminat

emorie încorporată de 256 MB*

eneficiaţi de redare MP3 și WMA

ispozitiv USB de stocare în masă
ispozitivele USB de stocare în masă oferă un tip 
onvenabil de salvare, efectuare a copiilor de siguranţă 
i transfer al fișierelor. Dispozitivele sunt conectate la 
alculator utilizând o conexiune USB și nu este necesară 
nstalarea unui software special (sunt necesare drivere 
umai pentru Windows 98 și Me). Dispozitivul este 
fișat automat drept o unitate detașabilă în Windows 
xplorer, permiţând transferul simplu de fișiere pe și de 
e dispozitiv.

* 1 MB = 1 milion de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi 
mai redusă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare 
și, la un moment dat, trebuie înlocuite.  Durata de viaţă a bateriei 
și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și 
setări.

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.
Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în 
alte ţări.
Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.
KEY014/00

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Player audio flash
256MB*  


