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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Zöld
• Szövegsorok: 2
• Felbontás: 32 x 128
• Típus: LCD

Hang
• Csatornaszétválasztó: 45 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó 

neve
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32, 44,1; 48 kHz

Hangrögzítés
• Audiofájl-formátum: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 1 GB
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Zenei memória kapacitása, WMA: Akár 500 

zeneszám *

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0 full speed

Kényelem
• Frissíthető firmware
• Funkciók: Billentyűzár

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3810 FM rádiós fejhallgató
• Nyomtatott felhasználói útmutató: Angol, francia, 

német, spanyol, olasz, portugál, orosz, lengyel, 
magyar

• USB-kábel: USB hosszabbítókábel
• Felhasználói útmutató CD ROM-on

Szoftver
• Eszközkezelő: Firmware Manager, helyreállításhoz 

és frissítéshez

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Internet csatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, későbbi firmware- és 
számítógépes szoftver-frissítésekhez)

• PC OS: 98 SE, ME, 2000, XP
• USB: Szabad USB port

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 135 x 38 x 195 mm
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (sz x mé x ma): 28,5 x 22,1 x 83 

mm
• Termék súlya: 0 030 kg

Áram
• Elemmel ellátva
• Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
• Játékidő külső akkuval: Akár 8 órán keresztül
•

Flash audiolejátszó
1 GB*-os  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2007-12-07

Verzió: 1.0

12 NC: 9073 101 02791
EAN: 87 10895 98242 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SA111

Termék

USB hátt
Az USB-hát
kényelmes 
eszközök U
számítógép
telepítését n
rendszerhe
eltávolítható
Windows In
helyezhet á

Böngészé
Számtalan 
gyorsan me
között para
lejátszhatja
mappákba.
használhatj
Ezután fogj
Windows E
Következő 
ráközelíthe
a gombot, h
első dal lejá

FM rádió
Élvezze a k
kedvenc FM
kellene vinn
audiolejátsz
fejhallgatón
és a fejhallg
csatlakozta
gombakkum
hallgathatja
5/58

kijelölés

értár esz
tértáreszkö
mentésére, 
SB-kapcsol
hez, és sem
em igénylik

z szükséges
 lemezkén
tézőben, íg
t fájlokat a

s mappá
zene van a 
gtalálni a k
ncsikon seg
 zenéit. Ren
 Adjon a m
a az előadó
a és húzza
xplorer segí
vagy az Elő
t a mappák
a megtalál
tszása.

s fejhallga
ényelmet –
 rádióállom
ie az FM tu
ót. Mindez
ak köszönh
atót saját h
tva saját ze
ulátornak 

 az FM rád
köz
zök lehetőséget adnak a fájlok 
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