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ovação para atletas
In
Audio player digital de 128 MB

Inovação para atletas
• 128 MB* de memória integrada
• áudio 100% livre de mudança de faixa
• Som estéreo como se fosse ao vivo para aprimorar sua experiência auditiva
• Portátil
• Tira esportiva para braço
• Aproveite a reprodução de MP3 e WMA!
• Iluminação posterior do display LCD
• Equalizador para um som otimizado, adequado ao seu estilo de música
• Projetado para uso em movimento
• Botões que não exigem controle visual
Philips
Sport audio player

128 MB*
PSA200
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Imagem/tela
• Luz de fundo
• Indicações: nome do álbum, nome do artista, 

Estado da bateria, tempo, faixa
• Tipo: Visor

Som
• Reforço de graves: Reforço Digital de Graves
• Ajustes do equalizador: Funk, Hip Hop, Rock, 

Techno
• Resposta de freqüência: 20 a 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: >80
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 mW
• Controle de volume: digital

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Suporte a ID3 Tag: Indicação do álbum, Tít.álb./

Nome artista, Título do gênero, Tít.faix./Nome 
artista

• Suporte a Tag ID3
• Taxas de transmissão de MP3: 8 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de transmissão de WMA: 32 a 192 kbps

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 128
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Compat. classe de armazen. em massa
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: até 65 

(128 kbps)
• Capacidade de memória p/ músicas, WMA: até 

130 (64 kbps)

Conectividade
• Entrada DC: 5 V
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Line-out: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Acessórios
• Braçadeira: AYxxxx
• Pilhas: AAA Alcalina
• Portador: AYxxxx
• CD-ROM: AYxxxx
• Fones de ouvido: SBC HJxxxx
• Cabo USB: AYxxxx

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, 

2000, Me, XP
• Processador: Pentium II ou superior
• Memória RAM: 64 MB
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Tipo da embalagem: D-box

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA / LR03 alcalina
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Nº de baterias: 1
• Recarregável: não
•
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28 MB* de memória integrada

udio 100% livre de mudança de faixa

om estéreo

ortátil

ira esportiva para braço

proveite a reprodução de MP3 e WMA!

luminação posterior do display LCD

qualizador
 equalizador permite selecionar modos pré-
onfigurados que otimizam estilos musicais específicos. 
parelhos providos com o equalizador utilizam a 
ecnologia de equalização gráfica para configurar 
utomaticamente a melhor opção de balanço de 
reqüência sonora para um estilo musical escolhido. O 
qualizador oferece o melhor som para seu estilo de 
úsica.

rojetado para uso em movimento

otões que não exigem controle visual
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Especificações técnicas Principais especificações do produto

Sport audio player
128 MB*  


