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Türkçe

Giyilebilir dijital video kameran›z›n keyfini
sürdü¤ünüzü umar›z
Lütfen ﬂu adresi ziyaret edin:
www.philips.com/support ve aﬂa¤›daki bilgileri
görüntülemek için ürününüzün ad›n› girin:
· SSS S›k Sorulan Sorular
· En son kullan›c› el kitaplar›
· En son indirilen bilgisayar yaz›l›mlar›
· Ürün yaz›l›m› yükseltme dosyalar›
Model ve üretim numaralar›, USB portunun yan›nda bulunabilir
(görmek için lütfen USB kapa¤›n› ç›kar›n).
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Kameran›z› Tan›y›n
Video kameran›z, MPEG4 video çekimi ile 2 Megapiksel resim çekimini bir araya
toplayan çok iﬂlevli bir USB ayg›t›d›r. Mikro ekran vizörün hem filmleri, hem de
resimleri gösterir. Ayg›t, MP3 ses dosyalar›n› da çalar.

1 Mikrofon: video kayd› s›ras›nda sesleri kaydeder
2 Deklanﬂör dü¤mesi: video ve resim çeker
3 Ask› deli¤i: verilen boyun ask›s›n›n ba¤lant›s›
4 Mod dü¤mesi: açma / kapama; ortam modunu de¤iﬂtirir
5 Objektif
6 Tutma yeri: aç›p / kapatmak için baﬂparma¤›n yerleﬂmesini sa¤lar
7 USB ba¤lant› noktas›: bilgisayara ba¤lar / pil kutusu
8 USB kapa¤›: USB ba¤lant› noktas›n› korur
9 Kulakl›k giriﬂi: kulakl›k / uzaktan kumanda konnektörünü birbirine ba¤lar; gösterim
modunu etkinleﬂtir

0 Vizör / Mikro Ekran: resmi ve videoyu çerçeveye al›r / ortam dosyalar›n› görüntüler
! Sil Dü¤mesi: ortam dosyalar›n› siler
@ Güç düzeyi göstergesi: pille ilgili bilgi sa¤lar
# Bellek kapasite düzeyi göstergesi: bellek kapasitesi ile ilgili bilgi sa¤lar
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Haz›rl›k
Boyun ask›s›n› takma
Boyun ask›s›n› resimde gösterildi¤i gibi delikten geçirin.
Kurulum
Sürücü ve yaz›l›m kurulumunu tamamlamak için lütfen ayr›
paketlenmiﬂ CD'yi CDROM sürücünüze yerleﬂtirin.
Güç Kayna¤›
Video kameran›zda yerleﬂik, USB ile doldurulabilir bir pil vard›r.
Video kameran›z› doldurmak için bilgisayar›n›z› aç›n. USB kapa¤›n›
ç›kar›n. Video kameran›z› DO⁄RUDAN bilgisayar›n›z›n USB ba¤lant›
noktas›na tak›n. Video kameran›z›, GÜÇ gösterge ›ﬂ›¤›n›n yan›p
sönmesi durup, sürekli yanana kadar doldurun (yaklaﬂ›k 3 saat).
Bilgisayar›n›z› dolma s›ras›nda aç›k tutun. ﬁarj tamamland›ktan sonra
dikkatli bir biçimde ç›kart›n. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 213).
ÖNEML‹!
WINDOWS 98 kullan›c›lar›:
Video kameran›z›, sürücüleri YÜKLEMEDEN ÖNCE B‹LG‹SAYARA BA⁄LAMAYIN.

➯ ‹pucu
• Ayr›ca verilen pil modülünü video kameran›za an›nda güç sa¤lamak için
kullanabilirsiniz. Video kameran›z doldu¤unda ve pil modülü kullan›l›yorken,
video kameran›z önce harici pildeki gücü tüketir.
• Video kameran›z ﬂarj edilirken dosyalar›n›z› düzenleyebilir ve aktarabilirsiniz.
(Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 213).
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Çekim modlar› için gücü açma
1

Gücü açmak ve de¤iﬂik ortam modlar›na eriﬂmek için Mod dü¤mesi'ni saat yönünde
çevirin.

2

Video kameran›z› mod durumu aﬂa¤›daki simgeleri (k›rm›z› olarak) Vizör / Mikro ekran'da
görüntüleyerek belirtir.
Foto¤raf modu
Video modu

Gösterim modlar› için gücü açma
1

Uzaktan kumandan›z› ba¤lay›n. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 206).

2

Gücü açmak için 2; dü¤mesini 2 saniyeli¤ine bas›l› tutun.

3

Farkl› ortam modlar›na eriﬂmek için Mod dü¤mesi'ni çevirin.

4

Video kameran›z› mod durumu aﬂa¤›daki simgeleri Vizör / Mikro ekran'da görüntüleyerek
belirtir.
MP3 çalma modu
Foto¤raf modu
Video modu
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Foto¤raf çekme
1 Mode dü¤mesi'ni

simgesine getirin.

2 Video kameray› elinizde dik tutun.
Foto¤raf çekerken objektifin kapal› / önünde bir ﬂey olmad›¤›ndan emin olun.
Çekece¤iniz konuyu çerçeveye oturtmak için vizörden bak›n.

3 Video kameray› sallamadan tutun ve foto¤raf koﬂullar›n› test etmek için
deklanﬂörü yar›m bas›n. Foto¤raf çekerken en iyi sonucu elde etmek için
video kameradaki göstergenin durumuna da bak›n. (Daha fazla bilgi için
bkz. sayfa 209).

4 Foto¤raf çekmek için deklanﬂör dü¤mesine sonuna kadar bas›n. Video
kameran›z çekimi k›sa bir resim gösterimiyle onaylar. Bellek göstergesi'nin
yan›p sönmesi durmadan Mod dü¤mesi'ni ÇEV‹RMEY‹N.

➯ ‹pucu

60 saniye kullan›lmad›¤›nda video kameran›z otomatik olarak kapan›r.
Gücü KAPALI duruma getirmek için Mod dü¤mesi saat yönünün tersi yönde,
yeniden AÇIK durumuna getirmek için de saat yönünde çevirin.
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Video Çekimi
1 Mode dü¤mesi'ni

simgesine getirin.

2 Video kameray› elinizde dik tutun.
Video çekerken objektifin kapal› / önünde bir ﬂey olmad›¤›ndan emin olun.
Çekece¤iniz konuyu çerçeveye oturtmak için vizörden bak›n.

3 Video kameray› sabit tutun ve çekime baﬂlamak için Deklanﬂör'e bas›n.
En iyi sonuçlar› elde etmek için çekim s›ras›nda video kameradaki tüm
göstergelerin durumlar›n› kontrol edin.
(Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 209).

4 Çekimi durdurmak için yeniden Deklanﬂör' bas›n. Video kamera çekilen
dosyay› kaydederek çekimi onaylar. Bellek göstergesi'nin yan›p sönmesi
durmadan Mod dü¤mesi'ni ÇEV‹RMEY‹N.

➯ ‹pucu
60 saniye kullan›lmad›¤›nda video kameran›z otomatik olarak kapan›r.
Gücü KAPALI duruma getirmek için Mod dü¤mesi saat yönünün tersi yönde,
yeniden AÇIK durumuna getirmek için de saat yönünde çevirin.
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Türkçe

Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumandan›z video kameran›zdaki tüm ortamlar›n gösterilmesini/çal›nmas›n› sa¤lar.

1 Kullakl›k konnektörü
2 Volume + : ses düzeyini artt›rmak için

Volume − : ses düzeyini azaltmak için

3 22 : ‹ler› Sar

11 : Geri Sar

4 Power 2; : Açma / Kapama ve Çal / Duraklat
5 Uzaktan Kumanda konnektörü

Uzaktan Kumandan›z› Ba¤lama
1 Uzaktan kumanda konnektörünü video kamera tak›n.
2 Kulakl›k konnektörünü kulakl›k soketine tak›n.
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Görsel Ortam Gösterimi
1 Uzaktan kumanday› ba¤lay›n. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 206). Gücü açmak için 2;

dü¤mesini 2 saniyeli¤ine bas›l› tutun. Mod dü¤mesi'ni istedi¤iniz görsel gösterim moduna
çevirin. (bkz. sayfa 203)

2 Ortam dosyalar›n› izlemek için Vizör/ Mikro Ekran'›n içine bak›n.
Temel ‹ﬂlemler

Tuﬂlar

Açma / Kapama

2; dü¤mesini 2 saniyeli¤ine bas›l› tutun

Ortam› gösterme/çalma

2; tuﬂuna bas›n

Ortam› duraklatma
Ses düzeyini de¤iﬂtirme
(yaln›z video)
Sonraki veya önceki
ortama gitme
Ortam› silme

Ortam gösterilirken/çal›n›rken 2; dü¤mesine bas›n
VOLUME + / − tuﬂuna bas›n

S›f›rlama

➯ ‹pucu

Sonraki parça için 6 tuﬂuna ve önceki parça
için 5 tuﬂuna tam olarak bas›n
Ortam gösterilirken/çal›n›rken Delete dü¤mesine
bas›n. Silme iﬂlemini do¤rulamak için istendi¤inde
yeniden Sil'e bas›n.
Deklanﬂör ve Sil ve güç aç›k (ON) dü¤melerini
bas›l› tutun

Çekilmiﬂ resimleriniz ve videolar›n›z, 2; dü¤mesine bast›¤›n›zda, slayt gösterimi
(otomatik olarak birbirlerinin peﬂis›ra) olarak görüntülenir.
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Video kameran›zdaki göstergeler
Video kameran›z LED'ler ve sinyal sesleri ile size çeﬂitli bilgiler sa¤lar:
Kullan›c› iﬂlemi

Sinyal

Anlam›

USB ba¤lant›s›

Çift sinyal sesi
Yeﬂil LED yan›p söner

Video kamera ba¤l› ve ﬂarj oluyor
Video kamera doluyor

Yeﬂil LED yanar

Olarak dolmuﬂtur

Aç›l›yor

Çift sinyal sesi

Aç›k

Çekim

Tek sinyal sesi

Foto¤raf çekilmiﬂtir

(Pil düzeyi)

Yeﬂil LED yanar

Pil dolu

Yeﬂil LED yan›p söner

Pil az

Yeﬂil LED yanm›yor

Pil yeterli de¤il

Sar› LED yan›yor

Yeni çekimler için bellek
kapasitesi yeterli

Sar› LED yan›p sönüyor

Yeni çekimler için bellek
kapasitesi neredeyse yetersiz

Sar› LED yanm›yor

Yeni çekimler için bellek
kapasitesi yetersiz

(Kaydetme durumu)

Sar› lamba h›zl› yan›p sönüyor

Ortam dosyas› kaydediliyor

Dosya silme

Tek sinyal sesi

Silme onayland›

(Bellek kapasite düzeyi)
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Mikro Ekran'daki simgeler ve mesajlar
Video kameran›z mikro ekran üzerinden size çeﬂitli bilgiler iletir.
Mikro Ekran'daki simgeler (Çekim modu)
Pil düzeyi
Resim çekim modu

Pil boﬂ
Video çekim modu

Iﬂ›k koﬂullar› kötü

Kay›t sürüyor

Ortam dosyas› kaydediliyor
Mikro Ekran'daki Simgeler (Gösterim/Çalma modu)
MP3 çalma modu

TRACK

Resim gösterim modu

PICT

Resim numaras›

Video gösterim modu

CLIP

Video numaras›

Ortam dosyas› gösteriliyor/çal›n›yor

Parça numaras›

Gösterim/çalma duraklat›ld›y

Ortam dosyas› siliniyor
Mikro Ekran'daki Mesajlar

Anlam›

Battery empty!

Pil yeterli de¤il. Pili ﬂarj edin veya yedek
pile geçin.

Battery Low! Switch to backup battery

Pil az. Pili ﬂarj edin veya yedek pile geçin.
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Mikro Ekran'daki Mesajlar

Anlam›

Memory full!

Yeni çekimler için bellek yetersiz.
Video kameran›zda istemedi¤iniz çekimleri silin.
Yanl›ﬂ dosya format› alg›land›.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 214.
Dahili formatlamadan önceki uyar› mesaj›.
Devam etmek için [sil] dü¤mesine bas›n
Seçilen dosya okunam›yor
Silmeden önceki uyar› mesaj›.
Devam etmek için [sil] dü¤mesine bas›n
Silmeden önceki uyar› mesaj›.
Devam etmek için [sil] dü¤mesine bas›n
Silmeden önceki uyar› mesaj›.
Devam etmek için [sil] dü¤mesine bas›n
Seçilen dosya silindi.
Video kamerada saklanan müzik parças› yok.
Video kamerada saklanan resim yok.
Video kamerada saklanan video yok.
Dahili formatlama. Hiçbir ﬂey yapmay›n.
Video kameran›n boﬂ bellek alan›.
(güç aç›ld›¤›nda gösterilir)

Memory format error
Press [delete] to reformat
All data will be lost
Press [delete] to continue
Unable to read file!
Delete this picture?
Press [delete] again to confirm
Delete this video?
Press [delete] again to confirm
Delete this track?
Press [delete] again to confirm
Deleted!
No audio track
No picture
No video
Please wait. Formating in progress
Free memory
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Muzik çalma
1 Uzaktan kumanday› ba¤lay›n (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 206).
Gücü açmak için 2; dü¤mesini 2 saniyeli¤ine bas›l› tutun.
Mode dü¤mesi'ni

simgesine getirin. ((bkz. sayfa 203).

2 Kulakl›¤› tak›n ve keyfinize bak›n.
Temel ‹ﬂlemler

Tuﬂlar

Açma / Kapama
Müzik çalma
Müzik duraklatma
Ses düzeyini de¤iﬂtirme
Önceki veya sonraki parçay› çalma

2; dü¤mesini 2 saniyeli¤ine bas›l› tutun
2; tuﬂuna bas›n
Parça çal›n›rken 2; tuﬂuna bas›n
VOLUME + / − tuﬂuna bas›n
Sonraki parça için 6 tuﬂuna ve önceki parça için 5
tuﬂuna tam olarak bas›n
Parça çal›n›rken Sil dü¤mesine bas›n. Silme iﬂlemini
do¤rulamak için istendi¤inde yeniden Sil'e bas›n.

Parça silme
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USB ba¤lant›s›
USB ba¤lant›s› yap›ld›¤›nda video kameran›z, PC'nizde Windows Gezgini'nde, yeni bir USB y›¤›n
depolama sürücüsü olarak görünür. Video kameran›z› her türlü veri dosyas› için y›¤›n depolama
sürücüsü olarak kullanabilirsiniz.
Dosyalar›n Aktar›m›
Video kamar›n›zla bilgisayar›n›z aras›nda aktarmak üzere bir veya daha fazla dosyay› vurgulay›n.
Aktarmay› tamamlamak için sürükle ve b›rak iﬂlemini kullan›n. Dosya aktar›m› s›ras›nda video
kameran›z›n yeﬂil lambas› yan›p söner.
Çekimlerinizi ‹zleme
Video kameran›z› DO⁄RUDAN bilgisayar›n›z›n USB ba¤lant› noktas›na tak›n. Windows
Gezgini'nden y›¤›n depolama klasörünü ve sonra DCIM klasörünü t›klat›n. Çekimlerinizi
100PHCAM adl› alt klasörden izleyebilirsiniz. PICTxxx.jpg dosyalar›, resim dosyalar›n›z›d›r.
CLIPxxx.asf dosyalar›, video dosyalar›n›z›d›r.
Müzik dosyalar›n›z› düzenleme
Video kameran›zda müzik çalmak için toplu saklama klasörünün köküne *.mp3 dosyalar› aktar›n.
Bilgisayardan dikkatli bir biçimde ç›kartma
Dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra dosya hatas›ndan kaç›nmak için video kameray› görev
çubu¤undaki
simgesini t›klatarak dikkatli bir biçimde ç›kart›n. WINDOWS 98SE kullan›c›lar›:
simgesi yoktur. Dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra video kameran›z'yi ç›kar›n.
Video kameran›z› formatlama
Video kameran›z› yaln›zca FAT16 ve FAT32 dosya sistemleriyle formatlay›n.
ÖNEML‹! DOSYALARINIZIN ASLININ B‹RER KOPYASINI SAKLAYIN!
Lütfen video kameran›za aktard›¤›n›z dosyalar›n asl›n›n birer kopyas›n› tutun.
Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluﬂacak içerik
kayb›ndan sorumlu de¤ildir.
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Dahili Formatlama
Video kameran›z›n dahili bir formatlama sistemi vard›r. Bu, çekim modunu istedi¤iniz
zaman kullanabilmeniz içindir. Dahili formatlama, önceden USB ba¤lant›s› s›ras›nda yanl›ﬂ
bir format sistemi kulland›ysan›z, devreye girer.
Mikro Ekran'daki Mesajlar

Anlam›

Wrong format system of memory

Yanl›ﬂ format sistemi alg›land›

1 Dahili formatlamay› baﬂlatmak için Sil dü¤mesine bas›n.
2 VMikro ekranda Formatting the memory (Bellek formatlan›yor) mesaj›
kayboldu¤unda video kameran›z kullan›ma haz›rd›r.
UYARI!
V‹DEO KAMERANIZ DAH‹L‹ FORMATLAMAYA BAﬁLADI⁄INDA, BELLEKTEK‹ TÜM
VER‹LER KAYBOLUR! VER‹LER‹N‹Z‹ SAKLAMAK ‹ST‹YORSANIZ, VER‹LER‹N‹Z‹ USB
BA⁄LANTISI ÜZER‹NDEN YEDEKLEY‹N! (bkz. sayfa 212)
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Ürün yaz›l›m› yükseltme
Video kameran›z ve bilgisayar›n›z aras›nda en iyi etkileﬂimi elde etmek amac›yla varolan
en son yükseltmeleri edinmek için www.philips.com/support sayfas›na bak›n.

1 Yükseltme dosyas›na eriﬂmek için key019 gibi model numaras› girmeniz gerekebilir.
Dosya(lar)› PC'nizde bir klasöre kaydetti¤inizden emin olun. Yükseltme dosyas›n›
yüklemeden.

2 Önce s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ dosyalar› aç›n. Video kameran›z› bilgisayar ba¤lama. Ç›kart›lan
yerleﬂik yaz›l›m dosyas›n› video kameran›z›n kök dizinine kopyalay›n. Dosya aktar›m›
tamamland›ktan sonra dosya hatas›ndan kaç›nmak için video kameray› görev
çubu¤unu
t›klatarak dikkatli bir biçimde ç›kart›n. WINDOWS 98SE
kullan›c›lar›: simgesi yoktur. Dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra video
kameran›z'yi ç›kar›n.

3 Deklanﬂör'ü bas›l› tutun ve gücü açmak için Mod dü¤mesi'ni çevirin. Video
kameran›z›n yükseltmeyi baﬂlat›r. Yerleﬂik yaz›l›m yükseltmesi s›ras›nda her
iki lamba da yan›p söner.

4 Lambalar›n yan›p sönmesi durdu¤unda Mod dü¤mesi'ni güç kapal›ya getirin.
Yerleik yaz›l›m yükseltmesi tamamlan›r. Video kameran›z kullan›ma haz›rd›r.
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Sorun Giderme
Bir hata oluﬂursa, ilk önce aﬂa¤›daki sayfalarda listelenen aç›klamalar› inceleyin. Daha fazla yard›m ve
di¤er sorun giderme ile ilgili ipuçlar› için, lütfen www.philips.com/support adresindeki FAQ
bölümünü inceleyin. Bu ipuçlar›ndan faydalanarak sorununuza çözüm bulamazs›n›z, sat›c›n›za veya
servis merkezine baﬂvurun.
UYARI: Hiçbir durumunda ayg›t› kendi baﬂ›n›za onarmaya çal›ﬂmay›n; bu durum
garantiyi geçersiz k›lar.

Sorun

Nedeni

Çözüm

Yan›t yok

Pil bitmiﬂtir

Bataryay› ﬂarj Etme (bkz. sayfa 202)

Video kamera bellek
kapasitesi yetersizdir

Yeni çekimler için yer açmak için video
kameran›zdaki dosyalar› bilgisayar›n›za aktar›n
ve orijinal dosyalar› silin. (bkz. sayfa 212)

Video kamera meﬂguldür

Video kameran›z› s›f›rlamak için Sil ile
Deklanﬂör'ü 2 saniyeli¤ine bas›l› tutun

USB çal›ﬂm›yor

Iﬂ›k koﬂullar› kötü

Iﬂ›k koﬂullar›n› denetleyin

Ba¤lant› bozuk

Ba¤lant›y› denetleyin

Yanl›ﬂ iﬂletim
sistemi sürümü

‹ﬂletim sisteminizin Windows 98SE'dan
daha yeni olmas› gerekir

USB sürücüsü yüklenmedi Yaln›zca Windows 98SE kullan›c›lar›: Ayr›
pakette verilen CD'deki USB sürücüsünü
yükleyin
Parça çal›nam›yor

Parça biçimi
desteklenmiyordur

Video kameran›z yaln›zca MP3 parçalar›n›
çalabilir

Video oynam›yor

klenti yüklenmemiﬂtir

Lütfen Windows Media Player'da Direct X
eklentisi yükleyin

Yaz›l›mlar› yüklenmedi

Ayr› pakette verilen CD'deki
VideoImpression yükleyin ve Windows
Media Player 9.0+
(www.microsoft.com/downloads)
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Güvenlik ve Bak›m
• Çocuk güvenli¤i: boyun ask›s› oyuncak de¤ildir. Küçük çocuklar›n elindeyken özellikle
dikkatli olunmas› gerekir. Bo¤ulmas›n› önlemek için boyun ask›s›n› çocuklar›n boynuna
takmay›n!
Kulakl›klar› Kullanma
• ‹ﬂitme güvenli¤I: Ortalama ses düzeyinde dinleyin. Kulakl›klar› yüksek seste kullanmak
iﬂitme duyunuza zarar verebilir.
• Trafik güvenli¤i: Kazaya neden olmamak için araba kullan›rken veya bisiklete binerken
kullanmay›n.
Hasar veya Ar›zalar› Önleme:
• Is›t›c› cihazlar›n veya do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n neden oldu¤u yüksek ›s›lara maruz b›rakmay›n.
• Video kameran›z› düﬂürmeyin ve üstüne bir ﬂey düﬂürmeyin. ﬁiddetli darbeler ve titreﬂimler
video kameran›z› bozabilir.
• Bu ürün su geçirmez de¤ildir: Video kameran›z›n suya sokulmas›na izin vermeyin. USB
yuvas›n› suya maruz b›rakmay›n.
• Video kameraya su girmesi, paslanmaya ve ciddi hasara neden olabilir. Objektife ve vizöre
parkmaklar›n›zla dokunmay›n. Parmak izlerini silmek için nemli, yumuﬂak bir bez kullan›n.
• Gözlerinizi koruma: vizörden güneﬂe bakmay›n!
• Objektifte ve vizörde buhar yo¤unlaﬂmas›na neden olabilece¤inden ani ›s› de¤iﬂikliklerinden
kaç›n›n. Video kameran›n ortam›n ›s›s›na uyum göstermesini sa¤lay›n.
• Zarar verebilece¤inden alkol, amonyak, benzin veya aﬂ›nd›r›c› içeren temizleyicileri
kullanmay›n. Temizlemek için yumuﬂak ve nemli bir bez kullan›n.
• Yak›ndaki çal›ﬂ›r durumdaki cep telefonlar› cihazda etkileﬂime neden olabilir.
• Birlikte verilen CD-ROM, ses CD'si de¤ildir. CD-ROM'lar› müzik ayg›t›n›zda çalmak, müzik
ayg›t›n›za zarar verebilir!
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Boyutlar
Diyafram
Görüntü alg›lay›c›s›
boyutu
Film h›z›
Video dosya format›
Video çözünürlü¤ü
Diyafram aral›¤›
Objektif
Audio çalar

32 x 95.7 x 22.5mm
F2.8
13mm (1/2”)
30 kare/saniye
ASF
QVGA
EV 7-14
sabit odak uzakl›¤›
MP3, 8 - 320 kbps

Yerleﬂik bellek kapasitesi

Harici pil
Pil kay›t süresi
PC arabirimi
D›ﬂ malzeme

A¤›rl›k
Müzik format›
Görüntü alg›lay›c›
çözünürlü¤ü
Görüntü alg›lay›c›s› türü
Video format›

60g
ADPCM
2 Mega piksel
CMOS
MPEG4

Odak uzakl›¤›
Resim dosya format›

>1.3m
JPEG

128MB NAND Flash* (25 dakikaya kadar video çekimi veya 200
resim veya 128 kb/s'lik 30 MP3 parças›)
* Formatlanan gerçek kapasite daha azd›r
doldurulabilir 330mAh Lityum iyon (Li-ion) (USB üzerinden)
Yaklaﬂ›k 3 saatte tam olarak dolar
2 x AA
Dahili pili kullanrak 43 dakika, harici pili kullanarak 30 dakika
USB 1.1
gövdesi magnezyum, USB kapa¤› plastik

PHILIPS ürün geliﬂtirme amac›na yönelik olarak önceden haber vermeksizin ürünlerin
tasar›m ve teknik özelliklerinde de¤iﬂiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Üretici firma taraf›ndan onaylanmayan de¤iﬂiklikler, kullan›c›n›n bu cihaz› kullanma
yetkisini geçersiz k›labilir.
Tüm haklar› sakl›d›r.
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Çevresel bilgiler
Ürün paketini mümkün oldu¤unca asgaride tuttuk ve malzemeleri olan karton, PS ve PE'ye
ay›rmay› kolaylaﬂt›rd›k.

Setinizde, uzman bir firma taraf›ndan parçalan›rsa geri dönüﬂümlü olarak kullan›labilecek
malzeme bulunmaktad›r. Lütfen paketi, tükenen pilleri ve eskimiﬂ cihaz› atarken yerel
yönetmeliklere uyun.

Telif Hakk› Bilgileri
Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir.
Internet / CD kay›tlar›n›n yetkisiz kiﬂilerce ço¤alt›lmas› ve da¤›t›m› telif hakk› yasalar› ve
uluslararas› anlaﬂmalara ayk›r›d›r.
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Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.
A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.
Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiovej frekvencii.
Ñ‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂÌˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚
Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.
TÔ ÚÔ˚ﬁÓ ·˘Ùﬁ ÏËÚÔ› ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÓˆÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Ú·‰ÈÔ·ÚÂÌ‚ÔÏ¤˜.

ČESKA REPUBLIKA
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou
a kvapkajúcou vodou!
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