
porcular için Yenilik
S
Koşucunun 256MB dijital ses çaları

İzle. Dinle. Koş. MP3 koşusu, müzikle sporcuların derecelerinin izlenmesini birleştiriyor. 

Kablosuz hız ve mesafe sensörü kullanılarak veriler cihaza kaydediliyor ve sonradan 

otomatik olarak nikerunning.com antrenman günlüğüne yükleniyor.

Sporcular için Yenilik
• 256MB* yerleşik bellek
• 10 istasyon hafızalı dijital FM radyo
• Üzerinize takılabilir
• Spor kol bandı
• Strobe ışığı düşük aydınlatma koşullarında daha fazla görünür.
• MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
• Arka aydınlatmalı LCD ekran
• 10 saat pil ömrü
• Shuffle (Rasgele) Repeat (Tekrar) modl.
• Müzik stilinize uyacak şekilde optimize edilmiş sesler için ekolayzer
• Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
• Kolay ortam yönetimi için Digital Media Manager
• PC ve Mac ile çalışır
Philips
Sportif müzik çalar

256MB*
PSA260
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Resim/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz
• Göstergeler: albüm adı, sanatçı adı, Pil durumu, 

DBB, frekans, istasyon hafızası, süre, parça
• Tip: LCD

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

Tekrar çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Albüm göstergesi, Albüm ve 

sanatçı adı, Tür başlığı, Şarkı ve sanatçı adı
• ID3 etiket desteği
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Depolama Medyası
• Dahili bellek kapasitesi: 256
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: 65'e kadar (128 

kbps)
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 130'a kadar (64 

kbps)

Tarama/Alma/Aktarma
• Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
• İstasyon hafızası: 10
• Tuner Bantları: FM Stereo

Bağlanabilirlik
• Bluetooth
• Bluetooth profilleri: SPP
• Bluetooth radyo: Sınıf 3
• Bluetooth mesafesi: 5m'ye kadar
• Bluetooth sürümü: 1,1
• DC giriş: 5V

• Kulaklık: 3,5 mm
• Line out (hat çıkışı): 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptör / Şarj cihazı: AY4102
• Kol bandı: AY4208
• Taşıyıcı: AY4212
• CD-ROM: AY4486
• Kulaklıklar: SBC HJ030/77I
• Hız ve mesafe monitörü: AY4301
• USB kablosu: AY3912

Yazılım
• DMM

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 1 GB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• İşlemci: 300 MHz işlemci veya üstü
• RAM hafıza: 256 MB RAM
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Boyutlar
• Ana karton miktarı: 3
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

192 x 95 x 192 mm
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (G x Y x D): 71 x 27 x 27 mm
• Ürün ağırlığı: 0.070 kg

Güç
• Adaptör tipi: 100 - 240 V
• Otomatik Kapatma: SmartSave
• Pil kapasitesi: 600
• Pil Tipi: Li-ion
• Şarj süresi: 4 saate tam, 2 saatte hızlı şarj sa
• Pille kullanım süresi: 10 sa
• Şarj edilebilir
•
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56MB* yerleşik bellek

ablosuz SDM

stek üzerine Sesli Geribildirim

letilen tüm verileri otomatik izleme

 100 atlama korumalı

0 hafızalı dijital FM radyo

zerinize takılabilir

por kol bandı

trobe ışığı

P3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi

rka aydınlatmalı LCD ekran

ahili şarj edilebilir pil

0 saat pil ömrü

olay menü dolaşımı

huffle (Rasgele) Repeat (Tekrar) modl.

kolayzer
kolayzer, belirli müzik stillerine uygun sesleri daha iyi 
erecek şekilde belirli frekans bantlarını optimize eden 
azır modlar arasından seçim yapmanıza olanak verir. 
kolayzerlı çalıcılar, grafik ekolayzer teknolojisini 
ullanarak, seçtiğiniz müzik stili için optimum ses 
rekans dengesini otomatik olarak ayarlar. Ekolayzer, 
üzik stiline bağlı olarak optimum ses düzeninin tadını 

ıkarmanızı sağlar.

DB Dinamik Bas Kuvvetlendirme
inamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) 
tkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik 
larak güçlendirilerek, özellikle hoparlör ses seviyesi 
üşük düzeye ayarlanmışsa, tutarlı bir ses dengesi 
ağlar. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

igital Media Manager
igital Media Manager, Philips'in, müzik, fotoğraf ve 
ideo dosyalarını cihazınızdan PC'nize ve tersine 
olayca aktarmanızı sağlayan bir donanımıdır. 
ihazınız PC'ye bağlandığında yazılım cihazınızı tanır. 
asit işaretle ve tıklat yöntemiyle, PC'nizle birçok Philips 
ihazı arasında kolayca dosya aktarımı yapabilirsiniz.

C ve Mac ile çalışır
PSA260/00

Teknik özellikler Ürün özellikleri

Sportif müzik çalar
256MB*  


