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och lyssna på musik i MP3- och WMA-format med Philips 1 GB* SA1110. 

bbt musik och data med Direct-USB 2.0-anslutning. Njut av din musik på ditt 

qualizer-förinställningar och lyssna på musik hela dagen med ett AAA-batteri.

 och data - "on the go", varje dag
 av MP3- och WMA-uppspelning
ba nedladdningar från dator via USB2.0
 röstinspelningar

tt bära och ta med sig
an du spela hela 8 timmar musik
 och bärbar - följer med dig överallt

-masslagring så att du kan lagra och bära med dig datafilerna

 och intuitiv musikupplevelse
rundsbelyst LCD-display
lizern ger bästa ljudet för din musikstil
dra i mappar för att hitta din musik snabbt
 

Philips
MP3-spelare

1 GB*

SA1110



 

Bild/visning
• Typ: LCD
• Upplösning: 32 x 128
• Textrader: 2
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Grön

Ljud
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Pop, Rock
• Kanalseparering: 45 dB
• Frekvensåtergivning: 30–18 000 Hz Hz
• Uteffekt (RMS): 2 x 4 mW
• Signal/brusförhållande: >85 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag Support: Spårtitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 

24, 32, 44 1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM
• Format för ljudfiler: WAV

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 1 GB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Musikminneskapacitet, WMA: Upp till 500 spår *
• Masslagringsklasskompatibel

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Praktiskt
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Funktion: Lås för knappsats

Tillbehör
• Hörlurar: AY3809
• Batterier: AAA-batteri
• Utskriven bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, 

spanska, nederländska, italienska
• Bruksanvisning på CD-skiva
• USB-kabel: USB-förlängningssladd

Programvara
• Enhetshanteraren: Firmware Manager för 

återställning och uppgradering

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: 98SE, ME, 2000, XP
• CD-enhet
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till 

uppdaterade support-dokument, 
användarhandböcker, framtida programvara och 
uppgraderingar av datorprogramvara)

Storlek
• Blistermått (B x D x H): 135 x 38 x 195 mm
• Produktstorlek (B x D x H): 28,5 x 22,1 x 83 mm
• Produktvikt: 0,030 kg
• Förpackningstyp: Vikbar

Ström
• Batterier medföljer
• Batterityp: AAA/LR03 Alkaline
• Speltid på externt batteri: Upp till 8 tim
•

MP3-spelare
1 GB*  
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