Philips
Sportovní audio přehrávač

1 GB*
PSA245

Určen pro poslech v pohybu
Pro ty, kteří trénují tvrdě a hrají naplno. 1GB model PSA245* nabízí 500 skladeb
v kulatém, robustním a snadno ovladatelném provedení. Svou oblíbenou tréninkovou
hudbu si můžete přenášet s sebou a vychutnat se 100% zvukem bez otřesů. Slot pro
paměťovou kartu Mini SD umožňuje přidat další skladby.
Pořád v pohybu
• Vestavěné mluvicí stopky
• Intuitivní ovládání hudby ,poslepu' pomocí kolébkových čoček
• Dodává se se sportovním náramkem a sportovními sluchátky
Vaše hudba, vaše pohyby
• Přehraje až 500 písniček*
• Vestavěná paměť 1 GB*
• Vestavěný slot pro paměťové karty Mini SD pro rozšíření paměti
• Vychutnejte si až 15 hodin přehrávání hudby
• Navigace podle sklady, interpreta, alba, žánru nebo seznamu skladeb
• Navigace SuperScroll™ pro snadné a rychlé vyhledávání skladeb
• Rychlý přenos z počítače přes port USB2.0
• Funkce PlaysForSure* pouze v operačním systému Windows XP

PSA245/00

Sportovní audio přehrávač
1 GB*

Technické údaje

Zvýraznění výrobku

Obraz/displej

• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Oranžová
• Indikátory: Jméno interpreta, Stav baterie, DBB,
Frekvence, Předvolba stanice, Čas, Skladba,
Hlasitost
• Rozlišení: 96 x 64 pixelů
• Typ: LCD

Vestavěné mluvicí stopky
Vestavěné mluvicí stopky aktivujete pomocí strategicky
umístěného tlačítka na horní části přehrávače. Stopky
přenášejí uplynulý čas sluchátky. Na svůj přehrávač se
nemusíte ani dívat. Pro udržení motivace v každém
režimu lze mluvicí stopky používat s hudbou i bez ní.

Software

Kolébkové čočky pro ovládání ,poslepu'
Užijte si bezproblémový trénink a ovládejte svou hudbu
v pohybu pomocí intuitivních kolébkových čoček pro
ovládání „poslepu“. Kolébkové čočky jsou konstruovány
tak, abyste mohli zůstat v pohybu a plni motivace, a
poskytují nenápadný a snadný přístup k řadě funkcí
přehrávače, aniž byste museli svůj trénink přerušit. Pro
skutečné ovládání „poslepu“ stačí klepnout na vodicí
body kolébkových čoček v podobě výstupků, jež umožní
pohodlné a přesné ovládání hudby i rádia.
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Náramek: AY4221
Baterie a akumulátory: 1 x baterie AAA
CD-ROM: AY4498
Sluchátka: HJ025
Kabel USB: AY3915

• Správce zařízení: ano
• Windows Media Player 10: Ano

Zvuk
•
•
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Příslušenství

Zvýraznění basů: Digitální zvýraznění basů
Nastavení ekvalizéru: RnB, Hip Hop, Jazz, Rock
Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
Výstupní výkon (RMS): 2 - 5 mW
Odstup signál/šum: >80
Ovládání hlasitosti: digitální

Přehrávání zvuku

• Kompresní formát: MP3, Windows Media™
Audio
• Podpora ID3 tagů: Název alba a jméno
interpreta, Název skladby a jméno interpreta
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-320 kb/s a
VBR
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Ekologické specifikace

• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
•
•
•
•

Mechanika CD-ROM: ano
Připojení k Internetu: ano
Microsoft Internet Explorer: 6.0 nebo novější
Operační systém PC: Windows® XP (SP1 nebo
novější)
• Zvuková karta: ano
• USB: Volný port USB
• Karta grafického adaptéru: ano

Přehraje až 500 písniček*
není k dispozici

Napájení

• Typ baterie: AAA alkalické
• Počet baterií: 1

Úložná média

• Kapacita zabudované paměti: 1000
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): až 256 písní
MP3 (128 kB/s - 4 min.)
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): až 512 písní
WMA (64 kB/s - 4 min.)
• Typ zabudované paměti: Kapesní
• Typy paměťových karet: Karta mini SD

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Rozměry

• Typ balení: D-box
• Product dimensions (W x H x D):
63 7 x 26 5 x 63 7 mm
• Hmotnost výrobku: 0 075 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Master carton dimensions:
168 x 168 x 316 5 mm
• Packaging dimensions (W x H x D):
155 x 155 x 96 mm
•

Pohodlí

• Funkce: Zámek klávesnice
• Řádky textu: 4
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* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.
* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí
128 kbps.
* PlaysForSure, Windows Media a logo Windows jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
* Skutečná přenosová rychlost se může lišit v závislosti na
operačním systému a softwarové konfiguraci.

