
areket için tasarlandı
H
Çok çalışan ve oyunu sert oynayanlar için, PSA245 1GB*, 500 şarkıyı yuvarlak hatlı ve 

sağlam, kullanımı kolay tasarımla birleştiriyor. Cihazı takın ve %100 atlama korumalı 

olarak en sevdiğiniz idman şarkılarının keyfini çıkarın. Mini SD kart yuvası aracılığıyla daha 

fazla şarkı ekleyin.

Hareketli - her zaman
• Dahili konuşan kronometre
• Hareketli mercek ile bakmadan, rahat müzik kontrolü
• Spor kol bandı ve kulaklık ile birlikte sunulur

Sizin müziğiniz, sizin hareketleriniz
• 500 şarkıya kadar çalma*
• 1GB* yerleşik bellek
• Hafıza genişletme için dahili mini SD hafıza yuvası
• 15 saate kadar müziğin keyfini çıkarın
• Şarkı, sanatçı, albüm, tür veya çalma listesi tabanlı dolaşma
• SuperScroll™ dolaşım şarkıları daha çabuk ve basit bir şekilde bulur
• Bilgisayarınız için USB2.0 üzerinden hızlı yükleme
• PlaysForSure* ile sadece Windows XP
Philips
Sportif müzik çalar

1GB*
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Resim/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Turuncu
• Göstergeler: sanatçı adı, Pil durumu, DBB, 

frekans, istasyon hafızası, süre, parça, ses seviyesi
• Çözünürlük: 96 x 64 piksel
• Tip: LCD

Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Ekolayzer ayarları: RnB, Hip Hop, Jazz, Rock
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Çıkış gücü (RMS): 2 - 5mW
• Sinyal gürültü oranı: >80
• Ses seviyesi kontrolü: dijital

Tekrar çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Albüm ve sanatçı adı, Şarkı ve 

sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 32-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 32-192 kbps

Depolama Medyası
• Dahili bellek kapasitesi: 1000
• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: 256 MP3 şarkıya 

kadar (128 kbps ve 4 dak.)
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 512 WMA şarkıya 

kadar (64 kbps ve 4 dak.)
• Dahili bellek tipi: Solid State
• Hafıza Kartı Türleri: mini SD kartı

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Kolaylıklar
• Fonksiyon: Tuş kilidi
• Metin satır sayısı: 4

Aksesuarlar
• Kol bandı: AY4221
• Piller: 1 x AAA
• CD-ROM: AY4498
• Kulaklıklar: HJ025
• USB kablosu: AY3915

Yazılım
• Aygıt yöneticisi
• Windows Media Player 10

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Internet bağlantısı
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 veya üzeri
• PC OS: Windows® XP (SP1 veya üzeri)
• Ses kartı
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• Video kartı

Güç
• Pil Tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Pil sayısı: 1

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (G x Y x D): 

63.7 x 26.5 x 63.7 mm
• Ürün ağırlığı: 0.075 kg
• Ana karton miktarı: 3
• Ana kutu boyutları: 168 x 168 x 316.5 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

155 x 155 x 96 mm
•
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ahili konuşan kronometre
üzik çaların sol üstündeki düğme yardımıyla dahili 

onuşan kronometreyi aktif hale getirebilirsiniz. 
ronometre, kalan koşu süresini kulaklık aracılığıyla 
ildirir. Müzik çalarınıza bakmanıza gerek bile kalmaz. 
otivasyonunuzu tüm modlarda korumak için, 

onuşan kronometre müzik çalarken veya müziksiz 
larak kullanılabilir.

akmadan kullanılan hareketli mercek
üzik çalarınızın kullanımı kolay, bakmadan kullanılan 

areketli merceği aracılığıyla sorunsuz bir idmanın 
eyfini çıkarın ve hareketliyken müziğinizi istediğiniz 
ibi kontrol edin. Sizi hareketli ve motive tutmak için 
asarlanmış hareketli mercek, müzik çalarınızın çeşitli 
şlevlerine idmanınızı bölmeden ve kolay erişim sağlar. 

üziği rahatça ve tam istediğiniz şekilde kontrol etmek 
çin, hareketli merceğin küçük bir çıkıntıyla işaretlenmiş 
lan kılavuz noktalarına hafifçe dokunun tap ve gerçek 
ir bakmadan kullanma tecrübesi edinin.

00 şarkıya kadar çalma*
eçersiz

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
PlaysForSure, Windows Media ve Windows logosu, Microsoft 
Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka 
ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Gerçek aktarım hızı işletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değişebilir.
PSA245/00
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