PSS231_hun_cover.qxd

13/1/06

17:40

Page 1

Philips GoGear ShoqBox

Felhasználói
útmutatók

PSS231

Segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a
www.philips.com/support
honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát
érheti el, mint a felhasználói kézikönyv, gyors
oktatóanyag, a legújabb szoftverfrissítések és a
gyakran feltett kérdésekre adott válaszok.

Vagy hívja az Ügyfélkapcsolati segédvonalat,
0906 1010 017 (£0.15/perc)
ahol professzionális támogatást nyújtó csapatunk
örömmel segít önnel bármilyen probléma
megoldásában, amely a lejátszójával kapcsolatban
felmerül.
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Ország

Helpdesk
Helpdesk

Tariff / min
Tarifa

Keep ready
Legyen
készen

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Local tariff
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
Dxqem

Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Local tariff
€0.20
Local tariff
Local tariff
€0,15
Local tariff
Local tariff
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
 

       
   
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
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Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Local tariff
Local tariff
Local tariff

Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number

Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Local tariff

Asia
China
Hong Kong
Korea
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Üdvözöljük
Néhány szó az új lejátszóról
Az Ön frissen megvásárolt ShoqBox lejátszója a következőkre alkalmas:
• MP3 és WMA formátumú digitális audio számok lejátszása a beépített memóriából
• Line-in (vonalbemenet) mód, hogy kedvenc külső audio lejátszójáról, pl. laptopjáról
vagy más digitális audio lejátszóról játsszon le zenét
• FM rádió beprogramozható memóriával
• Ébresztés funkció, mellyel felébredhet óracsörgésre, zenére vagy rádióra
Ezen funkciók további leíráshoz olvassa el a vonatkozó fejezeteket.
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Kiegészítők
A lejátszó a következő kiegészítőket tartalmazza
Többfeszültségű
(5 V kimeneti
feszültségű)
hálózati adapter
és töltő

Vonalbemeneti
kábel, hogy a
ShoqBoxot
bármilyen audio
forráshoz, pl. a
laptopjához
csatlakoztathassa

USB kábel, hogy
a ShoqBoxot a
számítógépéhez
csatlakoztathassa

CD-ROM, mely
tartalmazza a
Windows Media
Playert (Windows
Médialejátszó), a
Philips Device
Managert (Philips
eszközkezelő) és a
használati útmutatót

Utazótáska
ShoqBox
lejátszója
védelmére

Egyéb, választható kiegészítők
Ezeket a kiegészítőket nem tartalmazza a lejátszó, de külön megvásárolhatók.
Az alábbi kiegészítőket nem tartalmazza a ShoqBox, de ezek külön megvásárolhatók.
Megtalálhatja őke t a www.philips.com/GoGearshop (Európa) vagy a www.store.philips.com
(USA) weboldalon.
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Regisztráció
Tekintettel arra, hogy a terméket frissítheti, javasoljuk, hogy regisztrálja azt a
www.philips.com/register webcímen: így tájékoztatni tudjuk a legújabb elérhető ingyenes
frissítésekről.

További információ
Kérjük, látogassa meg a www.philips.com/support vagy a www.usasupport.philips.com (az
USA-ban) weboldalakat.
Adja meg a termék számát az alábbi megtekintéséhez:
-

GYIK, Gyakran Ismételt Kérdések
Legfrissebb felhasználói kézikönyvek
Oktatóprogramok
Legfrissebb PC szoftver letöltések
Device Manager/Firmware upgrade files (Eszközkezelő/Firmware-frissítések)

A termék és gyártási számok a termék hátulján, a ShoqBox hátsó borítása alatti címkén
találhatók.
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Kezdő lépések
A vezérlőegységek és csatlakozók
áttekintése

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

USB

LINE IN
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1

Navigáció

3
1
2

Scroll up (Felfelé görgetés)/Previous (Előző)/Fast rewind
(Gyors előretekerés)
Scroll down (Lefelé görgetés) /Next (Következő) /
Gyors előrecsévélés
Vissza az előző szintre
Ugrás a következő szintre
Hangerő növelése
Hangerő csökkentése

4

2

Hangerőszabályzók

+
-

3

Bass boost
(Mélyhangkiemelés)

DBB

4

MENU

5

POWER / PLAY /
PAUSE

6

VIEW

7

Csatlakozófedél

8

5 V egyenáram

Töltő/hálózati adapter csatlakozó

9

Reset (Visszaállító)
gomb nyílása

Egy tűvel nyomja meg itt, ha a ShoqBox „lefagy".
Megjegyzés: a zeneszámai nem vesznek el.

2;

A Dynamic Bass Boost rendszer be- vagy kikapcsolása,
amely a mélyhangokat emeli ki
Tartsa nyomva 2 másodpercig a ShoqBox be- vagy
kikapcsolásához, Play / Pause

VIEW Átkapcsol a Root menu és a zenelejátszás ill. aktuális
navigációs képernyő között

10 USB

USB csatlakozó 2.0-ás USB átvitelhez a számítógépről a
ShoqBoxra.

11 Line in
(Vonalbemenet)

3,5 mm-es csatlakozó aljzat Line-in (vonalbemeneti)
audio kábelhez: laptop vagy külső egység LINE OUT
(vonalkimeneti) vagy fejhallgató csatlakozójának
összekötésére.

12 Fejhallgató csatlakozó

8

p/b

3,5 mm-es „jack" fejhallgatóhoz (nem tartozék)
FM antenna csatlakozó (Nem alkalmas a PSS231-hez)

A legelső lépések

1

Feltöltés
1 Csatlakoztassa a mellékelt többfeszültségű adaptert/töltőt a ShoqBoxhoz: dugja
az 5V egyenáramú csatlakozót a termék hátulján levő, a ShoqBox hátsó
borítása alatti csatlakozóba, a másik csatlakozó-véget pedig a hálózati
csatlakozó aljzatba.
2 Az akkumulátor az első töltés során 4 óra alatt teljesen feltöltődik, illetve
70%-ra, ha csak 1 óráig (gyors)tölti.
3 A lejátszó teljesen feltöltődött, ha a töltést jelző animáció leáll, és az
akkumulátor ikonja teljes töltöttséget jelez.
4 Teljesen feltöltve a ShoqBox akár 18 órán* keresztül képes zenét lejátszani.
Megjegyzés: * Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra,
így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma
a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

Amikor az elemek majdnem kimerülnek, csipogó hangot hall és megjelenik a
"battery low" (gyenge elem) képernyő.

Ha ekkor nem tölti fel a ShoqBoxot, a lejátszó magától kikapcsol.
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2

A szoftver telepítése
A szoftver telepítésének feltételei:
- PC Windows® XP-vel (SP1 vagy újabb verzió)
- Internet csatlakozás Microsoft Internet Explorerrel (6.0-ás vagy újabb verzió)
- CD-ROM meghajtó
- USB csatlakozó
- 500 MB javasolt lemezterület
Fontos!
Akkor is mindig telepítse a CD-ről a szoftvert, ha rendelkezik Windows Media
Playerrel (Windows Médialejátszó). A további felhasználói alkalmazások (mint pl.
frissítés vagy szervizfájlok) különben nem kerülnek telepítésre.
1 Helyezze be a termékhez kapott CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows Media Player
(Windows Médialejátszó) és a Philips Device Manager (Eszközkezelő)
telepítéséhez.
3 A szoftver telepítése után lehet, hogy újra kell indítania a számítógépet.
4 Ha a telepítő program nem indul el automatikusan, a Windows Explorer
segítségével tallózzon a CD-n lévő fájlok között és kattintson duplán az ".exe"
kiterjesztésű fájlra a futtatáshoz.
Elvesztette a CD-jét? Ne aggódjon, letöltheti a CD tartalmát a
www.philips.com/support vagy a www.philips.com/usasupport (az USA-ban)
weboldalakról.

10

3
4
5

A ShoqBox és PC csatlakoztatása USB csatlakozón keresztül.
Nyissa fel a ShoqBox hátulján található csatlakozófedelet. Csatlakoztassa a mellékelt
adaptert a ShoqBoxhoz és a hálózati csatlakozóhoz. Csatlakoztassa az USB kábel
kisebbik végét a ShoqBoxhoz, a nagyobbikat pedig a számítógép USB
csatlakozójához.
A számítógépe felismeri a ShoqBoxot és készen állni a zenei átvitelre.

Zeneátvitel
Áttölthet zenét a lejátszóra a Windows Media Player 10 (Windows Médialejátszó)
program használatával. További részletekért olvassa el a használati útmutató "Zenék
rendezése és szinkronizálása Windows Media Playerrel 10 (Windows
Médialejátszóval)" c. részét.
Be-/kikapcsolás
Bekapcsolás: Nyomja meg majd tartsa lenyomva a 2; gombot amíg a PHILIPS
képernyő megjelenik.

Kikapcsolás: Szintén nyomja meg a 2; gombot
Megjegyzés: Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha semmilyen műveletet nem hajt
végre, és nem játszik le zenét 10 percig.
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6
7

Lejátszandó zeneszám kiválasztása
A kijelzőtől balra eső navigációs gombokkal válassza ki a lejátszandó számot.
A 2; gombbal indítsa a lejátszást A lejátszás szüneteltetéséhez (pillanat-megállítás)
nyomja meg ugyanezt a gombot.
A legtöbb digitális audio-lejátszóhoz hasonlóan nincs STOP gomb.
A gombok használatához nézze meg a Demot (bemutató)
A Demo üzemmód a MENU gomb megnyomásával bármely üzemmódból
indítható.
Lépjen a következő opciókra:
Settings (Beállítások) > Demo mode
(Demo mód) > Start demo (Demo
indítása) > Yes (Igen)
Bemutató indítása a
ROOT menüből.

Bemutató indítása a
MUSIC menüből.

A bemutató leállításához Demo módban nyomja be és tartsa benyomva a 2;
gombot.
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Zenék összerendezése és
átjátszása 10-es verziójú
Windows Media Playerrel
(Windows Médialejátszó)
Megjegyzés: A 10-es verziójú Windows Media Playerhez (Windows Médialejátszó) Windows
XP operációs rendszer szükséges.
Ez a fejezet azokat az alapvető műveleteket írja le, amelyek szükségesek ahhoz, hogy zenét
tudjon letölteni a ShoqBoxra.
A további információt talál a Windows Media Player (Windows Médialejátszó) Help
menüjében (Súgó) a számítógépén.

Dalok hozzáadása a Windows
Media Player (Windows
Médialejátszó) könyvtárhoz
Olyan dalok hozzáadása, amelyek már a számítógépen vannak
1 A Desktopon (Asztal) a következő ikonra való kattintással indítsa el a Windows
Media Playert (Windows Médialejátszó).
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2 Helyezze be az audio CD-t.

3 Válassza ki a "Rip" (Másolás CD-ről) fület, és megtekintheti a CD-n található
zeneszámok listáját.

4 Ha a számítógépe kapcsolódik az Internetre, automatikusan megkapja az albummal
kapcsolatos információkat, és így nem szükséges a dalcímeket és egyéb adatokat külön
megadnia.
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Dalok átírása CD-ről
Ha CD-ről zenét szeretne átküldeni a lejátszóra, először létre kell hoznia a zene digitális
másolatát a számítógépén. Ezt a műveletet átmásolásnak hívják (ripping).
1 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).
2 Helyezze be az audio CD-t.
3 Válassza ki a "Rip" (Másolás CD-ről) fület, és megtekintheti a CD-n található
zeneszámok listáját.
4 Ha a számítógépe kapcsolódik az Internetre, automatikusan megkapja az albummal
kapcsolatos információkat, és így nem szükséges a dalcímeket és egyéb adatokat külön
megadnia.
5 Ha ez nem történik meg, ellenőrizze az Internet-kapcsolatot, és kattintson a "Find
Album Info" (Album adatainak megkeresése) opcióra.

6 Válassza ki az átmásolni kívánt zeneszámokat, és kattintson a "Rip Music" (Zene
másolása) lehetőségre a felső menüsávban.
7 A zeneszámokról digitális másolatok készülnek és bekerülnek a Windows Media Player
(Windows Médialejátszó) médiatárába.
15

A tartalom és a készülék
szinkronizálása (összehangolása)
Amikor a lejátszót első alkalommal kapcsolja össze a számítógéppel, a Windows Media Player
(Windows Médialejátszó) elindítja az Device Setup Wizard (Eszköztelepítő varázsló)
programot. Választhat, hogy automatikusan, vagy manuálisan végezi el a szinkronizálást a
készülék és a médiatár között.
Automatikus összehangolás:
Minden alkalommal, amikor összeköti a lejátszót a számítógéppel, a készülékén lévő tartalom
automatikusan frissítésre kerül a szinkronizálási beállításoktól függően.
Manuális összehangolás:
Amikor összekapcsolja a készülékét a számítógéppel, a tartalom-frissítés addig nem indul el,
amíg ki nem jelöli a frissíteni kívánt részeket és megadja, hogy milyen feltételek szerint
menjen végbe a szinkronizálásuk.
Automatikus szinkronizálás beállítása
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB kábellel.
Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).
Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület. Kattintson a "set up sync" (szinkronizálási beállítások)
gombra.
Egy előugró képernyőben megjelenik a "How do you want to syncronize this device?"
(Hogyan akarja szinkronizálni az eszközt?) kérdés. Válassza az "Automatic" (Automatikusan)
opciót. Válassza a "Customize the playlists that will be syncronized" (Szinkronizálásra kerülő
lejátszási listák megadása) opciót.
Kattintson a "Next" (Következő) gombra.
Válassza ki azokat az eszközöket, amelyeket automatikusan kíván szinkronizálni. Kattintson a
„Finish" (Befejezés) gombra .
Az automatikus szinkronizálás engedélyezésre került.
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Manuális összehangolás
1 Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).
2 Csatlakoztassa a számítógéphez a lejátszót a mellékelt USB kábel segítségével.
3 Válassza ki a Sync (Szinkronizálás) fület.

4 A jobboldali mező legördülő menüjében jelölje ki célként a Philips vagy a Philips
ShoqBox lehetőséget mint célkönyvtárat.

ShoqBox
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5 Ha nem szerepelnek a listában, nyomja meg az F5 gombot a frissítéshez és
próbálkozzon újra.

6 Válassza ki a "Library" (Médiatár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.
7 Kattintson a kijelöléshez a másolni kívánt dalra.

8 Kattintson a jobb gombbal a dalra, és válassza ki a Add to (Hozzáadás) > Sync List
(Szinkronizálási lista) lehetőséget.
18

9 Vagy húzza a zeneszámot a jobboldali mezőben található "Sync List" (Szinkronizálási listára)

0 Az összehangolás elindításához kattintson a képernyő alján található "Start Sync"
(Szinkronizálás elindítása) gombra. A folyamat a "Start Sync" (Szinkronizálás elindítása)
gomb felett látható lesz.

Ötletek

✔ Azt javasoljuk, hogy mindig a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó)

használja a zenék a lejátszóra történő átírásához. Ha azonban mégis a Windows
Explorert részesíti előnyben, bizonyosodjon meg róla, hogy a zenét átmásolta a
„Media/Music" (Média/Zene) könyvtárba, mert különben a dalok nem jelennek meg
és nem is lesznek lejátszhatók az eszközön.
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Lejátszási lista létrehozása
1
2
3
4

Indítsa el a Windows Media Playert (Windows Médialejátszó).
Válassza ki a "Library" (Médiatár) fület a média könyvtárhoz való hozzáféréshez.
Kattintson a zeneszámra a kijelöléshez.
Kattintson a jobb gombbal a sávra, és válassza ki az Add to (Hozzáadás) > Additional
Playlist... (Újabb lejátszási listához...) lehetőséget.
5 Az "Add to playlist" (Felvétel a listára...) ablakban válasszon egy létező listát vagy
kattintson a "New" (Új lista) opcióra új lista hozzáadásához.
6 A kiválasztott számot a rendszer hozzáadja a lejátszási listához.

✔

Ötletek
Ha több számot kíván kiválasztani, nyomja le és tartsa nyomva a <CTRL> gombot a billentyűzeten, majd kattintson a számokra.
Egymás utáni számok kiválasztásához kattintson az első számra, nyomja le és tartsa nyomva a <SHIFT> gombot a billentyűzeten, majd kattintson a kiválasztásra
kerülő számokra.

Lejátszási lista átmásolása
Lejátszási listákat is küldhet a lejátszóra a Windows Media Player (Windows Médialejátszó)
„automatic synchronization" (automatikus összehangolás) funkciója segítségével.
Lépésről-lépésre történő instrukciókhoz olvassa el a 16. oldalon az „Automatikus
szinkronizálás beállítása" c. részt.
1 Válassza a „Sync" (Szinkronizálás) fület.
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2 Kattintson a „Sync settings" vagy „Setup Sync" (Szinkronizálási beállítások)opcióra,
jelölje meg a „Synchronize device automatically" (Eszköz automatikus szinkronizálása)
opciót és válassza ki a lejátszóval szinkronizálni kívánt lejátszási listát.

Zeneszámok és lejátszási listák kezelése
Zeneszámok és lejátszási listák törlése a Windows Media Player (Windows Médialejátszó)
médiatárából
1 Kattintson a kijelölni kívánt elemre.
2 Kattintson a jobb egérgombbal, és válassza ki a „Delete" (Törlés a médiatárból)
lehetőséget az elem törléséhez.
Ötletek

✔ Windows Media Player (Windows Médialejátszó) segítségével nem tud lejátszási listát
törölni a ShoqBox lejátszójából. Csak magán az eszközön, vagy Windows Explorer
segítségével tud lejátszási listát törölni.
Lejátszási listák törlése a Windows Explorer segítségével
1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez.
2 Nyissa meg a Windows Explorert.
3 Válassza a Philips ShoqBox > Media (Média) > Music (Zene) útvonalat.
4 Jelölje ki a törölni kívánt lejátszási listát, nyomja meg a jobb egérgombot, majd válassza
ki a „Delete" (Törlés) pontot.
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Zeneszám-információk szerkesztése a Windows Media Player (Windows Médialejátszó)
segítségével
1 Válassza a „Library" (Médiatár) fület.
2 Jelölje ki a szerkeszteni kívánt számot, nyomja meg a jobb egérgombot, és válassza
ki az „Edit" (Szerkesztés) opciót.
3 Közvetlenül végezze el a szerkesztést a szövegmezőben.
Számok keresése a Windows Media Player (Windows Médialejátszó) segítségével
1
2
3
4
5

✔
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Válassza a „Library" (Médiatár) fület.
Gépelje be a keresett címet részben vagy egészben a kereső mezőbe.
A keresés megkezdéséhez kattintson a „Search" (Keresés) gombra.
Megjelenik azon számok listája, amelyek tartalmazzák a keresett címrészt.
Elvégezheti a „play, transfer, delete, add to sync list" (lejátszás, küldés, törlés, hozzáadás
az összehangolási listához) stb. lépéseket.
Ötletek
A zeneszámok átjátszásáról a Windows Media Player 10-es verziójának segítségével
további részleteket a Media Player Help (Súgó) > Synchronising content to devices
(Tartalom és eszközök összehangolása) c. részben talál.

ShoqBox main root menu
(főmenü)
A ShoqBox bekapcsolásakor megjelenik a main root menu, mely a következőket tartalmazza:

Music (zene)
Line-in (vonalbemenet)
Alarm (ébresztés)

digitális zeneszámok lejátszása
zenelejátszás a ShoqBox beépített hangszóróin külső forrásból, pl.
a laptopjáról vagy más digitális audio lejátszóról
unkció beállítása

Ezen funkciók további leíráshoz olvassa el a vonatkozó fejezeteket.
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ShoqBox alapvető műveletek
Alapvető műveletek

Vezérlőegységek kezelése

Áramellátás

Nyomja le és tartsa nyomva a 2;-est;

Music (zene)/Radio (rádió vevő)
/LINE-IN (vonalbemenet) kiválasztása

A kiválasztáshoz nyomja meg a VIEW gombot

Menu - belépés/kilépés

Nyomja meg a MENU gombot

Görgetés és tallózás

3-es, 4-es, 1-es, 2-es, gombok: fel, le, balra, jobbra

Menüszintek közti léptetés

Nyomja meg a 2-est a következőhöz, az 1--est
az előzőhöz

Zenelejátszás

A kiválasztáshoz nyomja meg a 2;-es gombot;

Zenelejátszás szüneteltetése
(„pillanat állj")

Nyomja meg a 2;-est; lejátszás alatt

Hangerő szabályozása

Nyomja meg a VOLUME + / – gombokat

Számon belül gyors előre (tekerés)

Nyomja le és tartsa nyomva a 4-es gombot

Számon belül vissza (tekerés)

Nyomja le és tartsa nyomva a 3-es gombot

Következő vagy előző szám lejátszása Nyomja le a 4-est a következőhöz, a 3-ast az
előzőhöz
Zeneszám további adatainak
megtekintése
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Nyomja meg a 2 gombot a lejátszási
képernyőn

Zenelejátszás a ShoqBoxon
A főmenüben nyomja meg az 2-t a zenekiválasztás opciókhoz.

A ShoqBox zenei könyvtárában a következő opciókkal kereshet, lásd. képernyős mintapélda.

A kívánt zeneszám lejátszáshoz jelölje azt ki, majd nyomja meg a 2; gombot.
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ShoqBox képernyő ikonok
A ShoqBox kijelzője a következő ikonokat használja, melyek az alábbi táblázatban
kerülnek bemutatásra:

<

Zene üzemmód

Vonalbemenet üzemmód

Alarm clock (Ébresztőóra)

Equalizer (Hangszínszabályzó)

Előző menü/könyvtár szint elérhető

>

Következő menü/könyvtár szint elérhető

Választható opciók

Kiválasztott opció

Repeat 1 (1 szám ismétlése)

Repeat all (Összes ismétlése)

Shuffle (Véletlen lejátszás)

Dynamic Bass Boost rendszer kiválasztva

Teleptöltöttség mutató
Gyenge elem figyelmeztetés: megjelenik, ha az elem töltöttsége rendkívül gyenge. A
ShoqBox feltöltéséhez vagy működtetéséhez használja az 5 voltos adaptert, különben a
ShoqBox egy percen belül kikapcsol.
A telep egyharmados töltöttségi szinten van
A telep kétharmados töltöttségi szinten van
A telep feltöltve
a telep töltése alatt jelenik meg
adapterről történő üzemeltetéskor/akkumulátor töltéskor/teljesen feltöltött
akkumulátorok esetén jelenik meg
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Beállítások
1 A menü opciókhoz nyomja meg a MENU -t Az opció kiválasztásához használja a
3-es (görgetés fel) vagy a 4-es gombot (görgetés le). Használja a 2-es gombot a
következő, vagy az 1-est az előző menüszintek eléréséhez.
2 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a 2-es gombot.

.

3 Nyomja meg a MENU-t vagy az 1-es gombot a menübül való kilépéshez.
Minden egyes beállítás opciói megjelennek a ShoqBox kijelzőjén.
A félkövér kiemelés jelentése: alapbeállítás.
Módok
Music(zene)

Közös

1 szint

2 szint

3 szint
4 szint
Alapbeállítás félkövér kiemeléssel jelölve.
Véletlen/ismételt lejátszás 1 szám ismétlése
Repeat all
(Összes ismétlése)
Véletlen és ismételt
lejátszás
Shuffle(Véletlen lejátszás)
Kikapcsolva
Lejátszási képernyő
Következő szám mutatása
információ
Zeneszám sorszámának
mutatása
Elalvás Időzítő
Kikapcsolva
15 perc
30 perc
60 perc
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Módok

1 szint

2 szint

Hangszínszabályozó

Rock

3 szint

4 szint

Háttérfény

5 s

HipHop
Jazz
Dance
Funk
Kikapcsolva
Beállítások

Kijelző

10 s
30 s
Kikapcsolva
Kontraszt
Képernyővédő

Kikapcsolva
30 s
1 perc
2 perc

Automatikus
kikapcsolás

30 s múlva
2 perc
5 perc
10 perc

Óra
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idő és nap

nap/óra/perc

12 / 24 óra

12-óra
24-órás

erőssége 6-1

Módok

1 szint
Nyelv

2 szint

3 szint

4 szint

English
Franćais
Italiano
Deutsch
Español
Português

Nederlands
Svenska
Információ
Gyári beállítások
visszaállítása

Nem
Igen

Demo (Bemutató Igen
üzemmód)
Nem
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Működtetés részletesen
Zene üzemmód
A lejátszó már fel van töltve bizonyos zeneszámokkal. Windows Media Player 10 (Windows
Médialejátszó) segítségével Ön is átmásolhatja számítógépéről digitális zenegyűjteményét az
eszközre.
Zeneszámok másolásáról a használati útmutató fenti részeiben talál több információt.
Ha letöltötte az MP3/WMA fájlokat a számítógépéről a ShoqBoxra, a zenéhez 5 különböző
módon férhet hozzá a ShoqBoxon.
1 Nyomja meg a VIEW-t majd válassza a MUSIC opciót a zene üzemmódhoz.
2 A kijelző bal szélén található navigációs gombokkal fel-le görgetve válasszon az opciók
közül.
3 Nyomja meg a 2-es gombot egy opció kiválasztásához, vagy, hogy egy következő, ill.
a z 1-es gombbal az előző könyvtárszintre jusson.
4 Nyomja le a 2; gombot a kiválasztott elemek lejátszásához.
5 A zenelejátszás képernyő jelenik meg.
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6 Ezen a képernyőn a 2-es megnyomásával további információt olvashat a dalról,
valamint megtalálja a következő lejátszandó számot is.

Zene üzemmód beállításai
Megváltoztatható a lejátszási képernyő alapbeállítása, hogy a következő lejátszás címe helyett
a kiválasztott zeneszámok számát mutassa.
Lépjen a következő opciókra:
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show

next

track

(default)

(Mutassa

a

következő

zeneszámot) (alapértelmezett))
vagy
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show track number(Mutassa a zeneszám sorszámát)
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Vonalbemenet üzemmód
ShoqBox készülékét nagyteljesítményű mini hangszóróként is használhatja:
1 Kösse össze a mellékelt audio kábellel a ShoqBox Line In (vonalbemenet) és a külső
jelforrás Line out(vonalkimenet) / p csatlakozóit.
2. A ShoqBox Line in (vonalbemeneti) üzemmódhoz nyomja meg a view-t majd válassza
a Line-in opciót.
3. A lejátszáshoz használja a csatlakoztatott berendezés kezelőszerveit.
4 A hangerőt a ShoqBoxon és a csatlakoztatott eszközön is állíthatja.
A következő hibaüzenet jelenik meg, ha úgy aktiválja a Line-in (vonalbemeneti) üzemmódot,
hogy a külső eszköz, laptop vagy más digitális audio lejátszó nincs bekapcsolva.
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ShoqBox idő és dátum
Az időt a készülék 12-órás és 24-órás formátumban jeleníti meg. A 12-órás formátum az
alapbeállított opció.
Az ébresztési funkciók használata előtt be kell, hogy állítsa a készüléken a dátumot és az időt.
1 Bármelyik üzemmódban, lépjen be a menübe: Settings (Beállítás) > Clock (Óra) >
Day and Time (Nap és idő) > ....
2 Válassza ki az állítani kívánt menüparancsot.
3 A 3 / 4 gombokkal állítsa be a napot, az órát és a percet.
Amikor a ShoqBox a hálózati tápfeszültségre csatlakozik, megjelenik az idő a kijelzőn.
Példa 24 órás beállításra

Példa 12 órás beállításra

Ébresztés
A ShoqBoxot ébresztőóraként is használhatja. Az ébresztés funkció aktiválása előtt győződjön
meg róla, hogy helyesen állította be az időt és a dátumot.
Megjegyzés: A riasztás alatt az aktuális ShoqBox üzemmód (pl. zene/Line-in) elhallgat.
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1. Ébresztés aktiválása a főmenüből.

2. Válassza a BE vagy KI opciót.

3. Ha az BE opciót választja, az Ébresztés fő beállításaihoz kerül. A képernyő alján az
Ébresztés 10:00-ra van állítva.
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Beállítás
Idő

Funkció
Ébresztés idejének beállítása

Képernyős példa
A képernyős példában: 10:00

Ismétlés

Ébresztés frekvenciájának beállítása A képernyős példában: Daily (minden nap)

Forrás

Ébresztés hangbeállítás

A képernyős példában: Music (Zene)

Ébresztés beállítása 12 órás használatnál (délelőtt/délután, AM/PM beállítása)

>

>

>

Az ébresztés óra, perc, AM/PM (DE/DU) külön-külön kerül beállításra.
Ébresztés beállítása 24 órás használatnál

>

>

Az ébresztés beállításakor az órát és percet külön-külön kell beállítani.
Ébresztés ismétlésének beállítása

>
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Az alábbi táblázat szerint beállíthatja az Ismétléseket:
Daily (Minden nap)

Az ébresztés minden nap aktiválódik

Weekdays
Az ébresztés hétfőtől péntekig minden nap aktiválódik
(hétköznapokon minden nap)
Weekend
(hétvégén mindkét nap)

Az ébresztés minden szombaton és vasárnap aktiválódik

Az ébresztés 2 percig szól a választott forrásból, majd magától „Auto Snooze" üzemmódba
kapcsol. Az „Auto Snooze" (Szundi) üzemmódban az ébresztés aktív marad és 10 perces
időközönként bekapcsol addig, amíg véglegesen kikapcsolja.
Egy óra elteltével a „szundi" üzemmód kikapcsol.
Ébresztés hangforrásának kiválasztása - Music (Zene)
Kiválaszthatja, hogy milyen fajta zenei jelforrást kíván az Ébresztéshez használni.
Az alábbi példák alapján használja a kijelzőtől balra elhelyezkedő navigációs gombokat az
Ébresztés jelforrásának kiválasztásához.
Ha a Music (Zene) opciót választja, az Artist/Albums (Előadók/Albumok) menüjéből egy
szinttel beljebb lépve kiválaszthat egy bizonyos zeneszámot (lásd. 4-es és 5-ös ábra).
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Screen 1

Screen 2

>

Screen 3

>

Screen 4

>

Screen 5

>
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Ébresztés hangforrásának kiválasztása - Buzzer (Óracsörgés)
Ébresztéshez választhat óracsörgést.
Az alábbi példák alapján használja a kijelzőtől balra elhelyezkedő navigációs gombokat a
Buzzer (óracsörgés) kiválasztásához.

>

>

Ébresztés „szundi" funkció
Ha az ébresztés funkció be van kapcsolva, az 2 percig fog szólni. Ha ez idő alatt nem
nyom meg gombot, a ShoqBox „szundi" üzemmódra vált. „Szundi" üzemmód alatt az
Ébresztés 10 percenként 2 percre aktiválódik.
„Auto Snooze" (Szundi) üzemmód kikapcsolása
A z „Auto Snooze" (Szundi) üzemmód 1 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
Ébresztés kikapcsolása ébresztés hangjelzés alatt
Ébresztés hangjelzés alatt bármely gomb megnyomásával a következő üzenet jelenik meg

Ha ekkor megnyom egy gombot, az ébresztés kikapcsol.
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A lejátszó frissítése
A lejátszót egy firmware nevezetű belső program vezérli. Lehetséges, hogy miután megvette
a lejátszót új verziójú firmware programokat adnak ki.
A Philips Device Manager (Eszközkezelő) szoftver program felügyeli a lejátszóban lévő
firmware állapotát, és értesíti, ha új firmware áll rendelkezésre. Ehhez Internet-kapcsolatra
van szükség.
Telepítse a Philips Device Manager (Eszközkezelő) programot a mellékelt CD-ről vagy töltse
le a legújabb verziót a www.philips.com/support vagy www.usasupport.philips.com (csak az
USA-ban) weboldalakról.
Valahányszor összeköti a lejátszót a számítógépével, a Philips Device Manager (Eszközkezelő)
program automatikusan kapcsolódik az Internetre, és ellenőrzi, hogy van-e frissítés.
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Kézzel is ellenőrizheti, hogy a
legújabb verziójú firmware
programmal rendelkezik-e:
1 Csatlakoztassa a tápfeszültséghez a lejátszót a mellékelt AC/DC (váltakozó áramú,
egyenáramú) adapter segítségével.
2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez.
3 Indítsa el a Philips Device Manager- t a Start (Start menü) > Programs (Programok)
> Philips Device Manager menüből A Philips eszközkezelőt ezenkívül a számítógép
asztaláról is megnyithatja az alábbi ikonra kattintva.

4 Válassza ki az Ön eszközét.

5 Kattintson az Update (Frissítés) gombra.
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Hibaelhárítás

Az átvitelt követően nem találom a zenét a lejátszómon
Ha nem tudja megtalálni a lejátszóra átvitt dalokat, ellenőrizze a következőket:
1. Az átvitelt a Windows Media Player (Windows Médialejátszó) használatával végezte? Más
eszközök használatával történő átvitel esetén a fájlokat az eszköz adatfájloknak értelmezi.
Nem fognak megjelenni a lejátszó zenei könyvtárában és nem játszhatók le a dalok.
2. A dalok MP3 vagy WMA formátumúak? Más formátumot nem tud lejátszani a rendszer.
Nem válaszol a ShoqBox player programom
Ritka esetekben a lejátszó „lefagyhat". Ne essen pánikba. Helyezzen egy tűt a ShoqBox
hátulján lévő RESET nyílásba, nyomja le és tartsa a tűt benne amíg az eszköz kikapcsol.
Majd nyomja meg a „Power" gombot az újraindításhoz.
A lejátszón meglévő tartalom nem törlődik.
Ha semmi sem történik, töltse újra a telepet legalább 4 óráig, és próbálja meg bekapcsolni
vagy újraindítani a rendszert. Ha ez sem működik, lehet, hogy meg kell javítania a lejátszót
a Philips Device Manager (Eszközkezelő) programmal.
A ShoqBox javítása a Philips Device Manager segítségével
1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez. Indítsa el a Philips Device Manager a Start
(Start menü) > Programs (Programok) menüpontból > Philips Device Manager.
A legördülő menüből válassza ki az eszközt.
2 A fő ablakban kattintson a Repair (javítás) opcióra.
Választása megerősítéséhez kattintson az OK gombra. Amint a Philips Device Manager
végez az eszközzel, a rendszer jelezni fog, hogy kapcsolja le az eszközt a számítógépről.
3 Amint az USB kábelt eltávolítja, a Firmware program automatikusan elindul. A folyamat
lezárul, amikor is az eszköz újraindul és megjelenik a bejelentkező képernyő.
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A lejátszó tele van, pedig kevesebb dal van rajta, mint ahogyan számítottam rá
A lejátszó a dalok tárolására alkalmas beépített memóriával rendelkezik. Ellenőrizze a
termék számát és így a merevlemez tényleges méretét. Több dalt is tárolhat a lejátszón,
ha 64 kbps-os, változó bitképű WMA formátumú dalokat használ.
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Biztonság és karbantartás
Karbantartás
Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:
-

-

Ne tegye ki a lejátszót fűtőberendezéstől vagy közvetlen napsütésből származó erős
hősugárzásnak
Ne ejtse le a lejátszót, illetve ne ejtsen semmit a lejátszóra.
Ne kerüljön vízbe a lejátszó. Ne tegye ki a fejhallgató csatlakozást vagy az elemtároló
egységet víz hatásának, mert a bekerülő víz komoly károkat okozhat.
A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint
vagy maró anyagokat tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
A közelben működő rádiótelefonok káros interferenciát okozhatnak.
Készítsen biztonsági másolatokat a fájlokról. Kérjük biztosítsa, hogy megőrzésre kerüljenek
az eszközre letöltött eredeti fájlok. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából,
károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatveszteség.
A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a
mellékelt zenei szoftverrel végezze.

Üzemi és tárolási hőmérséklet-értékek
-

0 és 35ºC közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket (32-95ºF).
20 és 45ºC közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket (-4-113ºF).
Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.
Ügyeljen a fejhallgató megfelelő használatára (Nem tartozék).

S

A javítás alatt a teljes tartalom és zenei anyag törlésre kerül!
Az eszköz helyreállítása/javítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fájlokról.
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Hallásvédelem
Közepes hangerőt használjon zenehallgatáshoz. A fejhallgató nagy hangerőn történő használata
halláskárosodást okozhat. Javasoljuk, hogy ehhez az eszközhöz Philips fejhallgatót használjon
(külön megvásárolható).
Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél):
A Philips garantálja, hogy audio-lejátszói csak abban az esetben felelnek meg a megfelelő
szabályozó testületek által meghatározott maximális hangnyomásnak, amennyiben azokat az
eszközhöz mellékelt eredeti fejhallgatóval használják. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul,
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips
fejhallgatóval egyező modellt rendeljen.
Biztonság közlekedés közben
Ne használja a fejhallgatót járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.
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Szerzői jogok
-

-

Minden egyéb márka és termék név az azokat illető cégek vagy szervezetek bejegyzett
védjegyei.
Bármilyen felvétel illetéktelen másolása, akár az Internetről letöltve, vagy audio CD-ről
másolva a szerzői jogokba és nemzetközi egyezményekbe ütközik.
Másolásvédett termékről készült illetéktelen másolat készítése, ide értve a számítógép
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket a szerzői jogokat sértheti és
bűncselekménynek minősülhet. Ez az eszköz ilyen cselekményekhez nem használhat.
A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

FIGYELEM!
Ezt a terméket a Microsoft Corporation egyes, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogai
védik. Az érintett technológiának a jelen terméken kívüli felhasználása és terjesztése tilos
a Microsoft vagy hivatalos[R1] Microsoft-leányvállalat engedélye nélkül.
A tartalomszolgáltatók a jelen készülék által tartalmazott Windows média esetén a digitális
tartalmakra vonatkozó jogok kezelésének technológiáját ("WM-DRM") használják a tartalom
("Biztonságos tartalom") integritásának védelmére, hogy szellemi tulajdonjogaikkal, beleértve
a szerzői jogot is, ne lehessen visszaélni. Ez a készülék WM-DRM szoftvert ("WM-DRM
szoftver") használ a Biztonságos tartalom lejátszásához. Ha a jelen készülékben használt
WM-DRM szoftver biztonsága sérül, a Microsoft (saját belátása szerint vagy a Biztonságos
tartalom tulajdonosainak /Biztonságos tartalom tulajdonosai/ kérésére) visszavonhatja a
WM-DRM szoftver felhasználói jogát Biztonságos tartalom másolására, megjelenítésére
és/vagy lejátszására vonatkozó új felhasználói engedélyek szerzésére. A jogosultság
visszavonása esetén előfordulhat, hogy a készülék a továbbiakban nem lesz képes az
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előzőleg rajta tárolt Biztonságos tartalom átvitelére, tárolására, másolására, megjelenítésére
és/vagy lejátszására. A WM-DRM szoftver a jogosultság visszavonása esetén is képes lesz
lejátszani a védelem alá nem eső tartalmakat. Amikor Biztonságos tartalomra vonatkozó
engedélyt tölt le az internetről vagy számítógépről, a visszavont WM-DRM Szoftverek
listája megjelenik a készülékén. A Microsoft az engedéllyel együtt letöltheti a visszavont
jogosultságok listáját is az Ön készülékére a Biztonságos tartalom tulajdonosainak nevében.
Emiatt előfordulhat, hogy készüléke nem lesz képes a Biztonságos tartalom másolására,
megjelenítésére és/vagy lejátszására.
A jogosultság visszavonása esetén a Philips megkísérli szoftverfrissítések elérhetővé tételét
annak érdekében, hogy részlegesen vagy teljesen visszaállítsa az Ön készülékének a
Biztonságos tartalom átvitelére, tárolására, hozzáférésére, másolására, megjelenítésére
és/vagy lejátszására vonatkozó funkcióit. Az ilyen frissítések elérhetővé tétele azonban
nem egyedül a Philipsen múlik. A Philips nem garantálja, hogy a visszavonást követően
ezek a szoftverfrissítések elérhetőek lesznek. Ha a frissítések nem elérhetőek,
előfordulhat, hogy a készülék a továbbiakban nem lesz képes Biztonságos tartalom
(beleértve az előzőleg a készüléken tárolt Biztonságos tartalmat is) átvitelére, tárolására,
másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására.
Ráadásul[R2] ha a szoftverfrissítések elérhetőek, akkor is előfordulhat, hogy az Ön
készüléke a továbbiakban sem lesz képes az előzőleg a készüléken tárolt Biztonságos
tartalom átvitelére, tárolására, másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására. Bizonyos
esetekben a tartalom letölthető számítógépről. Egyéb esetben újra meg kell vásárolnia a
Biztonságos tartalmat.
[R1]Esetleg helyette: "felhatalmazott"
[R2]:helyette inkább: "továbbá" vagy "ezen kívül" a "raadasul egy kicsit negativan hangzik
(=nem eleg, hogy...., de még ez is)
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Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének
helyi rendszeréről.
Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket háztartási hulladék
közé. Az elhasznált készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.

Környezetvédelmi vonatkozások
A készülék csomagolása fölösleges csomagolóanyagokat nem tartalmaz. Mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani
egynemě anyagra: karton, PS, PE, PET.
A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy
hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg
készüléket a helyi előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyějtőkbe.

Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék
működtetésére vonatkozóan.
A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.
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Műszaki adatok
Kép / Kijelző

Kijelző Típus:
Háttérfény:
Szöveg sorszám:
Felbontás:
Kijelzés:

Hang

Kimeneti teljesítmény: 2 x 2 W RMS (4 ohmos hangszóró)
2 x 3 mW RMS (16 ohmos fülhallgató)

LCD
Fehér „superbright" LED
5
128 x 96 képpont
Akkumulátor-állapot, idő, ébresztés,
DBB rendszer
Támogatott nyelvek: angol, francia, spanyol, német, holland, svéd,
finn, olasz, portugál, kínai (egyszerűsített),
kínai (hagyományos), japán, koreai.

Erősítő:
2 csatorna ? 2 W Class D erősítő
Hangzásjavító technológia:
Dynamic Bass Boost rendszer (DBB)
Equalizer:
6 sáv
(Hangszínszabályzó)
Hangszínszabályozó:
Rock, Pop, Jazz, HipHop, Klasszikus, Normál
beállításai
Hangerőszabályzó:
digitális
Jel-zaj viszony:
>80 dB (fülhallgató),
>50 dB (hangszóró)
Frekvenciatartomány: 20 Hz-20 KHz
Audio lejátszás
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Tömörítési formátum: MP3, WMA
ID3-jel (hármas azonosító) támogatás zeneszám címe, szerző,
album neve, fájl neve
MP3 bit-ráta:
8-320 kbps és VBR
MP3 mintavételi-ráta: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WMA bit-ráta:
5-192 kbps
WMA mintavételi-ráta: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Tároló

Beépített memóriakapacitás:
PSS31 - 1GB** (max. 500 zeneszámot tárol és lejátszik)
Beépített memória típusa: NAND Flash

Egyenáramú

csatlakozó bemenet:
Fejhallgató:
USB+:
Line in (Aux in):
(Vonalbemenet)

Tápforrás

Hálózati adapter : többfeszültségű(váltóáram: 100-240 V, 50-60 Hz)
fajtája
Akkumulátor:
beépített Li-Ion tölthető elem
Elemkapacitás:
1600 mAh
Akkumulátor lejátszási idő: 18 óra*
Töltési idő:
4 óra
Akkumulátor cseréje: kizárólag Philips szerviz által

5 V, Átmérő: 3,0 mm
3,5 mm
B típ. port, 5P, USB 2.0 támogatás
3,5 mm

Rendszerkovetelmenyek PC Windows® XP-vel (SP1 vagy újabb verzió)
Internet csatlakozás Microsoft Internet Explorerrel
(6.0-ás vagy újabb verzió)
CD-ROM meghajtó
USB csatlakozó
500 MB javasolt lemezterület
* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell
őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától,
valamint a beállításoktól függhet.
* * 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
1 MB = 1 millió byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
A teljes memóriakapacitás nem lesz elérhető, mert némi helyet a lejátszó is lefoglal.
A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 számokkal
számolva..
+ A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól
függően változhat.
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A Philips fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a
termék kivitelén és jellemzőin.
Minden jog fenntartva.
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