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Philips 1GB* SA1116 ile yolda MP3 ve WMA formatında müziğin keyfini çıkarın. 

Doğrudan USB2.0 üzerinden müzik ve verileri hızlı bir biçimde aktarın. Kayıtlı 4 

ekolayzer ayarı ile müziğin keyfini kendi tarzınızda çıkarın ve tek AAA pille tüm gün 

müzik dinleyin.

Müziğiniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
• Bilgisayarınız için USB2.0 üzerinden hızlı yükleme
• Ses kayıtları yapın

Her an üzerinize takabilir ve çıkıp gidebilirsiniz
• 8 saate kadar müziğin keyfini çıkarın
• Küçük ve takılabilir - gittiğiniz her yerde
• Veri dosyalarınızı saklamak ve yanınızda taşımak için USB yığın depolama

Müziği kolay ve rahat yaşayın
• Arka aydınlatmalı LCD ekran
• Müzik stilinize uyacak şekilde optimize edilmiş sesler için ekolayzer
• Klasörlere Göz Atma özelliği ile müziğinizi hızlı bir biçimde bulun
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Resim/Ekran
• Tip: LCD
• Çözünürlük: 32 x 128
• Metin satır sayısı: 2
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Yeşil

Ses
• Ekolayzer ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 30 - 18 000 Hz
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 4 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB

Tekrar 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 Medyası
• Dahili bellek kapasitesi: 1 GB*
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 450 parçaya 

kadar*
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

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

Kolaylıklar
• Güncellenebilir dahili yazılım
• 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
• PC OS: 98SE, ME, 2000, XP
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• 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

Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Harici pille kullanım süresi: 8 saate kadar
•
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SB yığın depolama aygıtı
SB yığın depolama cihazları, dosyalarınızı kaydetmek, 
edeklemek ve taşımak için kullanışlı bir yoldur. 
ihazlar bilgisayarınıza USB bağlantısı üzerinden 
ağlanır ve herhangi özel bir yazılımın kurulmasını 
erektirmez (yalnızca Windows 98 Me için sürücü 
üklemek gerekir). Cihaz, Windows Explorer'da 
ıkarılabilir sürücü olarak otomatik olarak belirerek, 
osyaları cihazınıza veya cihazınızdan sürükleyip 
ırakmanıza olanak sağlar.

lasörlere Göz Atma
ynatıcınızda birçok müzik dosyası var ve doğru şarkıyı 
ızlı bir biçimde bulmak istiyorsunuz. Klasörlere Göz 
tma müziğinizi bulmak ve çalmak için hızlı bir kısa 
oldur. Müziğinizi PC'nizde klasörlerle düzenleyin. 
lasörlere istediğiniz isimleri verin; sanatçı ya da albüm 

smini kullanabilirsiniz. Daha sonra Windows Explorer 
ygulamasında klasörleri cihazınıza sürükleyin ve 
ırakın. Oynatıcınızı dinlerken, teker teker geçen klasör 

simlerini seçmek için önceki ya da sonraki tuşuna 
asarak şarkılara zoom yapabilirsiniz. Aradığınız 
lasörü gördüğünüzde düğmeyi bırakın, ilk şarkı 
almaya başlayacaktır.
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