
กติดตัวและอวดให้คนอื่นดู
พ
มีความสุขกับเสี
ข้อมูลผ่านทาง U
บเสียงเพลงตาม
นด้วยการใช้แบ

นำเพ
• เพล
• ดาวน
• ทำก

สะดว
• เพล
• ขนา
• อุปก

ฟังเพ
• จอภ
• อีคว
• Fold
ยงดนตรี MP3 และ WMA ในทุกที่ด้วย Philips 512MB* SA1100 สามารถถ่ายโอนเสียงเพลงและ
SB2.0 ได้โดยตรงและด้วยความรวดเร็ว ดื่มด่ำกั

สไตล์ที่คุณชื่นชอบด้วยอีควอไลเซอร์ 4 แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และฟังเพลงได้ตลอดทั้งวั
ตเตอรี่ขนาด AAA เพียงก้อนเดียว

ลงและข้อมูลพกติดตัวคุณไปได้ทุกที่ทุกเวลา
ิดเพลินกับการเล่น MP3 และ WMA

์โหลดจาก PC ของคุณอย่างรวดเร็วด้วย High-speed USB2.0
ารบันทึกเสียง

กในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่
ิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง
ดเล็กและสวมใส่ได้ ติดตัวคุณไปทุกที่
รณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เพื่อจัดเก็บและนำไฟล์ข้อมูลของคุณติดตัวไปด้วย

ลงได้อย่างง่ายดาย
าพ LCD ชนิดแสงฉากหลัง
อไลเซอร์เพื่อปรับเสียงให้เหมาะกับสไตล์เพลงส่วนตัวของคุณ
er Browsing ที่จะค้นหาเพลงของคุณได้อย่างรวดเร็ว
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภท: LCD
• ความละเอียด: 32 x 128
• บรรทัดข้อความ: 2
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีเขียว

เสียง
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 30 - 18 000 Hz
• กำลังขับ (RMS): 2 x 4 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-192 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 512 MB
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุหน่วยความจำเพลง, WMA: สูงถึง 250 เพลง 

*
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB.2.0 ความเร็วสูง

สะดวกสบาย
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเกรดได้
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3809
• แบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AAA
• คู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, 

สเปน, ดัตช์, อิตาลี
• คู่มือผู้ใช้ใน CD-ROM
• สายเคเบิล USB: สายเคเบิล USB

ซอฟต์แวร์
• Device manager: Firmware Manager สำหรั

บการเรียกคืนข้อมูลและการอัปเกรด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows 98SE/ ME/ 2000/ 

XP
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี (สำหรั

บเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, คู่มือ, 
เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์อัปเกรดของ 
PC)

ขนาด
• ขนาดครอบพลาสติก (กxยxส): 135 x 38 x 195 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 28.5 x 22.1 x 83 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.030 กก.

กำลังไฟ
• รวมแบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AAA / LR03
• เวลาการเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายนอก: สูงถึง 8 ชั

่วโมง
•
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