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Philips
Flash müzik çalar

1GB*

SA1110



 

Görüntü/Ekran
• Tip: LCD
• Çözünürlük: 32 x 128
• Metin satır sayısı: 2
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Yeşil

Ses
• ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 30 - 18.000 Hz Hz
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 4 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Şarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Ses Kayıt
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM
• Ses dosya formatı: WAV

Depolama Ortamı
• Dahili Bellek Kapasitesi: 1 GB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 500 parçaya kadar 

*
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Tam hızda USB 2.0

kolaylıklar
• Yükseltilebilir bellenim
• Fonksiyon: Tuş kilidi

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3809
• Piller: AAA Alkalin
• Basılı Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, 

Almanca, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• USB kablosu: USB uzatma kablosu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: Geri yükleme ve yükseltme için 

Bellenim Yönetici

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• PC OS: 98SE, ME, 2000, XP
• CD-ROM sürücü
• Internet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım güncellemelerine erişim için)

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 135 x 38 x 195 

mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 28,5 x 22,1 x 83 mm
• Ürün ağırlığı: 0,030 kg
• Ambalaj türü: Kapak

Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Harici pille kullanım süresi: 8 saate kadar
•

Flash müzik çalar
1GB*  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 3.4.11

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SA111

Ürün öz

USB yığın
USB yığın d
yedeklemek
bilgisayarını
herhangi öz
(yalnızca W
Cihaz, Win
otomatik ol
cihazınızda

Klasörler
Oynatıcınız
hızlı bir biçi
Atma müzi
yoldur. Müz
Klasörlere i
ismini kulla
uygulaması
Oynatıcınız
seçmek için
şarkılara zo
gördüğünüz
başlayacak

* 1GB = 1 mi
* Pil ömrü, ku
* PlaysForSur

Corporatio
ülkelerdeki 

* Gerçek akt
bağlı olarak

* Saklama kap
şifreleme es
0/02

ellikleri

 depolam
epolama ci
 ve taşımak
za USB bağ
el bir yazılı
indows 98 
dows Explo
arak belirer
n sürükleyip

e Göz At
da birçok m
mde bulma
ğinizi bulma
iğinizi PC'n

stediğiniz is
nabilirsiniz. 
nda klasörle
ı dinlerken, 
 önceki ya 
om yapabil
de düğmey

tır.

lyar bayt; kulla
llanıma ve aya
e, Windows M
n'ın Amerika B
ticari markalar
arım hızı, işleti
 değişiklik göst
asitesi için, şa
as alınmıştır.
a aygıtı
hazları, dosyalarınızı kaydetmek, 
 için kullanışlı bir yoldur. Cihazlar 
lantısı üzerinden bağlanır ve 

mın kurulmasını gerektirmez 
Me için sürücü yüklemek gerekir). 
rer'da çıkarılabilir sürücü olarak 
ek, dosyaları cihazınıza veya 
 bırakmanıza olanak sağlar.

ma
üzik dosyası var ve doğru şarkıyı 
k istiyorsunuz. Klasörlere Göz 
k ve çalmak için hızlı bir kısa 
izde klasörlerle düzenleyin. 
imleri verin; sanatçı ya da albüm 
Daha sonra Windows Explorer 
ri cihazınıza sürükleyin ve bırakın. 
teker teker geçen klasör isimlerini 
da sonraki tuşuna basarak 
irsiniz. Aradığınız klasörü 
i bırakın, ilk şarkı çalmaya 

nılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
rlara bağlı olarak değişebilir.
edia ve Windows logosu, Microsoft 
irleşik Devletleri ve/veya başka 
ı ya da tescilli ticari markalarıdır.
m sisteminize ve yazılım yapılandırmanıza 
erebilir.
rkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA 

http://www.philips.com

