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Obraz/displej
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Zelená
• Řádky textu: 2
• Rozlišení: 32 x 128
• Typ: LCD

Zvuk
• Separace kanálů: 45 dB
• Kmitočtová charakteristika: 30 – 18 000 Hz
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 4 mW
• Odstup signál/šum: > 85 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s
• Podpora tagů ID3: Název skladby a jméno 

interpreta
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11 025;16;22 050;32;44,1;48 kHz
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 512 MB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: ano

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Rozhraní USB 2.0 s plnou rychlostí

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice

Příslušenství
• Baterie: AAA Alkaline
• Sluchátka: Sluchátka s rádiem VKV AY3810
• Tištěný uživatelský návod: Angličtina, 

francouzština, němčina, španělština, holandština, 
italština

• kabel USB: Prodlužovací kabel USB
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: Ano

Software
• Správce zařízení: Správce firmwaru pro obnovení 

a aktualizaci

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Operační systém PC: 98SE, ME, 2000, XP
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 135 mm x 

38 mm x 195 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 28,5 mm x 22,1 mm 

x 83 mm
• Hmotnost výrobku: 0 030 kg
• Typ balení: Clamshell

Napájení
• Baterie dodávány s přístrojem: ano
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Doba provozu na externí baterii: Až 8 hodin
•

Audio přehrávač Flash
512MB*  

Specifikace

Datum vydání 2007-12-07

Verze: 1.0

12 NC: 9073 101 02789
EAN: 87 10895 98241 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SA110

Zvýrazn

Velkokap
Velkokapac
k pohodlné
Zařízení se
nevyžadují 
systém Win
se v aplikac
jako vyjíma
do i ze zaří

Procháze
Na přehráv
rychle najít 
rychlý způs
přehrát. Us
Složky pojm
jména inter
Průzkumník
poslechu př
že podržíte
následující p
složek. Na 
hrát první s

Sluchátka
Vychutnejte
rozhlasovýc
přenosný au
Tato integra
vychutnat s
vypnout rád
k přenosné
hudbu. Vyz
přehrávání 
knoflíkové b
5/58

ění výro

acitní pam
itní paměťo
mu ukládán
 připojují k 
instalaci žád
dows 98 a 
i Průzkumn
telný disk a
zení.

ní složek
ači máte ve
tu správnou
ob, který vá
pořádejte s
enujte pod
pretů nebo
 Windows 
ehrávače m
 tlačítko pro
oložku, čím

požadované
kladba.

 s rádiem
 si pohodlí 
h VKV kdyk
dio přehrá
ce funkce t
i hudbu v p
io, jednodu

mu audio p
koušejte až
hudby v pá
aterii.
ěťové zařízení USB
vá zařízení USB slouží 
í, zálohování a přenášení souborů. 
počítači pomocí portu USB a 
ného zvláštního softwaru (pouze 
Me vyžaduje ovladače). Zařízení 
ík Windows automaticky zobrazí 
 umožňuje přemísťování souborů 

lké množství hudby a chcete 
 skladbu. Procházení složek je 
m pomůže skladbu nalézt a 
i hudbu na počítači do složek. 
le svých potřeb; můžete použít 
 názvy alb. Potom v aplikaci 
přetáhněte složky na zařízení. Při 
ůžete procházet skladbami tak, 
 přesun na předchozí nebo 
ž se postupně zobrazí názvy 
 složce uvolněte tlačítko. Začne 

 VKV
poslechu svých oblíbených 
oli, bez nutnosti nosit s sebou 
vač s tunerem pro pásmo VKV. 
uneru ve sluchátkách vám umožní 
ásmu VKV. Další možností je 
še sluchátka připojit 
řehrávači a vychutnat si vlastní 
 15 hodin nepřetržitého 
smu VKV díky jejich vyměnitelné 
bku

http://www.philips.com

