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ntworpen voor beweging
O
Voor degenen die graag sporten en van muziek houden, is er de PSA245 met 1 GB*. 

Een ronde, robuuste en gebruiksvriendelijke speler waarop 500 nummers kunnen 

worden gezet. Geniet tijdens het sporten van uw favoriete muziek, zonder dat deze 

overslaat. Via de mini SD-kaartsleuf kunt u meer nummers toevoegen.

Entertainment onderweg
• Ingebouwde sprekende stopwatch
• Intuïtieve muziekbediening zonder te kijken via de tuimelknop
• Inclusief sportarmband en sporthoofdtelefoon

Uw muziek, optimale bewegingsvrijheid
• Speelt maximaal 500 nummers*
• Ingebouwd geheugen van 1 GB*
• Ingebouwde mini-SD-geheugensleuf voor geheugenuitbreiding
• Geniet van maximaal 15 uur speeltijd
• Navigatie gebaseerd op nummer, artiest, album, genre of afspeellijst
• Met de SuperScroll™-navigatie kunt u nummers eenvoudig en snel vinden
• Snelle downloads vanaf uw PC via USB 2.0
• PlaysForSure* alleen met Windows XP
Philips
Sportaudiospeler
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Beeld/Display
• Achtergrondverlichting
• Achtergrondkleur: Oranje
• Indicaties: Artiestnaam, Batterijstatus, DBB, 

Frequentie, Voorkeurzender, Tijd, track, 
Volume

• Resolutie: 96 x 64 pixels
• Type: LCD

Geluid
• Bass-versterking: Digital Bass Boost
• Equalizer-instellingen: R&B, Hiphop, Jazz, Rock
• Frequentiebereik: 20 - 20,000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 - 5 mW
• Signaal/ruis-verhouding: > 80
• Volumeregeling: digitaal

Audio afspelen
• Compressieformaat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Albumtitel en 

artiestnaam, Titel van nummer en artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 1000
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: 

maximaal 256 MP3's (128 kbps en 4 min.)
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

maximaal 512 WMA's (64 kbps en 4 min.)
• Ingebouwd geheugentype: Solid State
• Geheugenkaarttypen: Mini SD-kaart

Connectivity
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Convenience
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Tekstregels: 4

Accessoires
• Armband: AY4221
• Batterijen: 1 x AAA
• CD-ROM: AY4498
• Hoofdtelefoon: HJ025
• USB-kabel: AY3915

Software
• Apparaatbeheer
• Windows Media Player 10

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM drive
• Internetverbinding
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 of hoger
• PC-besturingssysteem: Windows® XP (SP1 of 

hoger)
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Videokaart

Voeding
• Batterij-type: AAA/LR03 alkaline
• Aantal batterijen: 1

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van product (B x H x D): 

63.7 x 26.5 x 63.7 mm
• Gewicht van het product: 0,075 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

168 x 168 x 316.5 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

155 x 155 x 96 mm
•
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ngebouwde sprekende stopwatch
ctiveer de ingebouwde sprekende stopwatch met de 
trategisch geplaatste knop aan de linkerbovenkant van 
e speler. U hoort de verstreken looptijd via uw 
oofdtelefoon en hoeft dus niet naar uw speler te 
ijken. De sprekende stopwatch kan met of zonder 
uziekweergave worden gebruikt, zodat u altijd 

emotiveerd blijft.

ntuïtieve bediening via de tuimelknop
 kunt nu genieten van een zorgeloze workout en 

egelijkertijd uw muziek nauwkeurig bedienen met de 
ntuïtieve tuimelknop van de speler. Met behulp van 
eze knop blijft u moeiteloos in beweging want hiermee 
ebt u eenvoudig toegang tot meerdere functies op uw 
peler, zonder dat u de training hoeft te onderbreken. 
oor een snelle en nauwkeurige bediening kunt u 
onder te kijken de met een kleine verhoging 
emarkeerde oriëntatiepunten op de tuimelknop 
anraken.

peelt maximaal 500 nummers*

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de 
instellingen.
De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.
Het PlaysForSure-, Windows Media- en Windows-logo zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft 
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.
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