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• Мал
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Лесно
• LCD
• Еква
• Разг
на музиката си (MP3 и WMA) в движение с Philips 1GB* SA1110. Прехвърляйте 

 и данни през директния USB 2.0 порт. Слушайте музиката си по собствен вкус 

 настройки на еквилайзера, през целия ден - с една батерия тип AAA.

та музика и данни - на път и всеки ден
волствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
о изтегляне от вашия компютър чрез USB2.0
сване на реч

 за носене, готов за път
лаждавайте се на до 8 часа възпроизвеждане на музика
ък и удобен за носене - навсякъде с вас
 USB паметите се съхраняват и пренасят файлове с данни

, интуитивно музикално изживяване
 дисплей със задно осветление
лайзер за оптимизиран звук, подходящ за вашия стил музика
леждане на папки за бързо намиране на музиката
 

Philips
Флаш аудиоплейър

1GB*

SA1110



 

Картина/дисплей
• Тип: LCD
• Разделителна способност: 32 x 128
• Редове текст: 2
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: Зелен

Звук
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 

Рок
• Отделяне между каналите: 45 dB
• Честотен обхват: 30 - 18 000 Hz Hz
• Изходна мощност (RMS): 2 x 4 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 85 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, 

Windows Media™ Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на песен и 

изпълнител
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

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

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: ADPCM
• Звуков файлов формат: WAV

Носители за съхранение на данни
• Обем на вградената памет: 1 GB
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на паметта за музика, WMA: До 500 

песни*
• Съответства на класа външна памет: да

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 на пълна скорост

Удобство
• Фърмуерът може да се надстройва
• Функция: Заключване на клавиатурата

Аксесоари
• Слушалки: AY3809
• Батерии: AAA алкална
• Печатно ръководство за потребителя: 

Английски, френски, немски, испански, 
фламандски, италиански

• Ръководство за потребителя на CD-ROM
• USB кабел: Удължителен USB кабел

Софтуер
• Управление на устройства: Управление на 

фърмуера за възстановяване и обновяване

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Операционна система на PC: 98SE, ME, 2000, 

XP
• CD-ROM устройство: да
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 

актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 135 x 38 x 195 

мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 28,5 x 22,1 x 83 

мм
• Тегло на изделието: 0,030 кг
• Тип опаковка: "Мида"

Мощност
• Съдържа батерии: да
• Тип батерия: AAA / LR03 алкална
• Време за възпроизвеждане с външна батерия: 

До 8 часа
•

Флаш аудиоплейър
1GB*  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-01-21

Версия: 3.4.11

12 NC: 9073 101 02671
EAN: 87 10895 96804 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SA111

Акценти

USB устр
USB устро
удобен нач
пренасяне 
включват 
изискват и
софтуер (
нужда от 
се разпозн
Windows E
просто да
устройств

Разглежд
Имате мн
намирате
азглеждан
намиране 
Подредет
Дайте на 
например 
лед това п
устройств
слушате п
песните съ
предходна
превъртат
Освободет
папка и ще
песен в нея

* 1GB = 1 ми
малък.

* Животът н
настройкит

* Windows M
регистрира
ъединенит

* Действите
зависимост
конфигурац

* Обем при 
0/02

 на про

ойства з
йствата з
ин за съхр
на вашите
към компю
нсталира

само Windo
драйвери).
ава като в
xplorer, кое
 дърпате и
ото.

ане на п
ого музика
 точно опр
ето на пап
и възпроиз
е музикат
тези папк
името на и
лъзнете и
ото си в W
лейъра, мо
с задържа

 песен, при
 едно след
е бутона, 
 започне въ
.

лиард байта; 

а батерията в
е.
edia и логото
ни търговски
е щати и/или 
лната скорост
 от операцио
ия.

4 минути на п
а съхранение на данни
а съхранение предоставят 
аняване, възстановяване и 
 файлове. Устройствата се 
търа ви чрез USB връзка и не 
не на никакъв специален 
ws 98 и Windows Me имат 

 Устройството автоматично 
ъншно сменяемо устройство в 
то ви дава възможност 
 пускате файлове в и от 

апки
 в плейъра си, а искате да 
еделена песен, и то бързо. Р
ки е бърза команда за 

веждане на музиката ви. 
а в папки на компютъра си. 
и каквото име пожелаете, 
зпълнителя или на албума. С

 пуснете файловете върху 
indows Explorer. Когато 

жете да се придвижвате към 
не на бутона за следваща или 
 което ще виждате как се 
 друго имената на папките. 
когато видите търсената 
зпроизвеждането на първата 

наличният обем на паметта ще бъде по-

арира в зависимост от използването и 

 на Windows са търговски марки или 
 марки на Microsoft Corporation в С
други страни.
 на пренос може да е различна в 
нната ви система и софтуерната 

есен и WMA кодиране 64 kbps.
дукта

http://www.philips.com

