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otografe, compartilhe e tenha à mão
F
Filmadora MPEG4 + fotos + MP3

Curta e grave todos os momentos com a ultra compacta e linda filmadora digital 

portátil Key019 de 128 MB. Grave 25 minutos de imagens em MPEG4 ou tire 200 fotos 

de 2.0 megapixels e ouça música em MP3. Registre suas lembranças em qualquer 

computador via conexão USB direta.

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Pequena e portável – pesa apenas 60 gramas
• Chassi de magnésio de alta durabilidade, ultraleve e resistente
• Conjunto de baterias externas: horas de diversão sem pausa

Filmadora inteligente com USB direto
• O visor microtela permite enquadrar, capturar e reproduzir suas imagens
• USB direto para transferências fáceis de arquivos, sem uso de cabos!
• Recarga direta da bateria via USB
• Controle remoto no fio de 5 teclas: comando mais ágil de suas músicas

Multimídia — a qualquer hora, em qualquer lugar
• Grave até 25 minutos de vídeos MPEG4 de alta qualidade
• Tire centenas de fotos com qualidade de 2 Megapixels
• 128 MB* de memória flash interna
• Armazenamento em massa USB para guardar e transportar seus arquivos de dados
Philips
Filmadora digital

128 MB*
KEY019
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Som
• Resposta de freqüência: 30 a 16.000 Hz
• Relação sinal/ruído: >86
• THD: 0,3 a 1%
• Potência de saída: 2 x 4,5 mW (16 Ohm)

Captura de vídeo
• Lente: Distância focal fixa
• Abertura: F2.8
• Distância focal: > 130 cm
• Intervalo de exposição: EV 7-14
• Tipo do sensor de imagem: CMOS
• Tamanho do sensor de imagem: 1/2 pol
• Resolução do sensor de imagem: 2M pixel
• Taxa de quadros: 30 qps
• Taxa de transferência: 700 Kbps
• Formato de vídeo: MPEG4
• Formato de áudio: ADPCM
• Formato de arquivo de vídeo: ASF
• Resolução de vídeo: QVGA
• Sensibilidade: Auto-ajuste ISO 50-200
• Visor: visor microtela
• Resolução do visor: 320 x 240 a 30 qps

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3
• Suporte a Tag ID3: não
• Taxas de transmissão de MP3: 8 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16, 

22,050, 32, 44.1, 48 kHz

Captura de imagens estáticas
• Distância focal: > 1,3 m
• Formato de arquivo de fotos: JPEG
• Resolução da foto: 2M

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 128
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: até 30 

faixas (128 Kbps)
• Capacidade de memória p/fotos: até 200 fotos
• Capacidade de memória p/vídeo: até 25 min
• Compat. classe de armazen. em massa

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Acessórios
• Fones de ouvido: HE570/77P
• Controle remoto: AY3784
• Conjunto de baterias externas: AY4380
• Neck strap (alça p/pescoço): AY4216
• Cabos: Cabo de extensão USB
• Guia do usuário impresso
• Guia de início rápido
• CD-ROM: AY4491

Software
• Software fotográfico: Impressão de fotos, 

Criador de colagens
• Software de vídeo: Impressão de vídeo

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço em disco rígido: 50 MB
• Mac OS: Não compatível com Mac
• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, 

2000, Me, XP
• Processador: Pentium MMX de 166 MHz ou sup.
• Memória RAM: 128 MB de RAM
• Placa de som
• Placa de vídeo

Dimensões
• Quantidade da embalagem: 3
• Dimensões da caixa master: 

310 x 160 x 160 mm
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

150 x 150 x 75 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

32 x 95,7 x 22,5 mm
• Peso do produto: 0,060 kg
• material da embalagem: Magnésio

Alimentação
• Capacidade da bateria: 330 mAh
• Tipo de bateria: Íon de lítio
• Tempo de carregamento: cerca de 3 h
• Conjunto de baterias externas
• Tipo de bateria externa: 2 x AA
• Tempo de gravação: bat. int. 43/bat. est. 30min

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo
•
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equena e portável – 60 gramas

hassi de magnésio

onjunto de baterias externas
 conjunto de baterias externas é um invólucro 
ompacto de baterias que encaixa-se com precisão no 
parelho e fornece energia extra para você curtir suas 
úsicas onde quiser. Esse conjunto usa baterias 
lcalinas padrão que alimentam o aparelho. O 
esultado é muito mais horas de diversão.

isor microtela
 visor microtela combina a mais moderna tecnologia 
e cristal líquido com elementos ópticos de alta 
recisão. Esse conjunto proporciona o enquadramento 
reciso de seus motivos durante suas sessões de 
otografia ou de gravação de vídeos. Além disso, você 
ode reproduzi-las imediatamente, onde quiser. O 
equeno painel do visor microtela é ampliado por uma 
equena lente, facilitando seu uso em dispositivos 
equenos, mas potentes na reprodução.

SB direto
s dispositivos com USB direto podem ser conectados 
iretamente à porta USB do PC, sem uso de cabos. O 
omputador o reconhece automaticamente como um 
ispositivo de armazenamento em massa USB 
emovível (o Windows 98 requer drivers extras), 
ermitindo arrastar e soltar arquivos facilmente no 
indows Explorer (ou em pastas do Mac) entre o 

omputador e o dispositivo. Basta equipar o aparelho 
om suas músicas e dados e desfrutá-las aonde quer 
ue vá, todos os dias!

ecarga direta da bateria via USB
 recarga direta da bateria via USB oferece uma 
raticidade incrível, pois você pode recarregar o 
ispositivo sem se preocupar com carregadores e cabos 
eparados! Basta conectá-lo e carregá-lo diretamente 
o PC.

ontrole remoto no fio de 5 teclas
 controle remoto no fio de 5 teclas da Philips coloca o 
cesso aos controles de reprodução bem na ponta dos 
eus dedos. O controle remoto conecta-se ao dispositivo 
or meio de um plugue compacto e utiliza uma tomada 
e fone de ouvido padrão, possibilitando a troca fácil e 
ápida de fones.

aptura de vídeo MPEG4
 captura de vídeo MPEG4 permite gravar vídeos no 
ormato MPEG4 de alta compactação, que gera vídeos 
e tamanho de arquivo menor sem perda da excelência 
a qualidade de som e imagem. Os vídeos capturados 
ão compactados em tempo real no formato MPEG4 e 
rmazenados no dispositivo. Os arquivos MPEG4 
esultantes podem ser depois transferidos para um PC, 
ara exibição ou edição.

* 1MB = 1 milhão de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será menor.

* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga 
e podem precisar ser substituídas.  A vida útil da bateria e o 
número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os 
ajustes.
A capacidade de armazenamento baseia-se em 4 minutos por 
música e em codificação de 64 kbps para WMA ou 128 kbps para 
MP3.
Capacidade de armazenamento baseada em imagens de 4 Mpixels.
A velocidade real da transferência pode variar de acordo com o 
sistema operacional e com a configuração do software.
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Especificações técnicas Principais especificações do produto

Filmadora digital
128 MB*  


