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τη µουσική MP3 και WMA εν κινήσει µε το SA1200 512MB* της Philips. 

 ταχύτατα µουσική και δεδοµένα µέσω direct USB2.0. Απολαύστε τη µουσική 

ογές του ισοσταθµιστή και ακούστε όλη µέρα µουσική µε µία µπαταρία AAA.

σική και τα δεδοµένα σας - στο δρόµο, κάθε µέρα
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
ορες λήψεις από το PC µέσω USB2.0
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λαύστε µέχρι και 8 ώρες αναπαραγωγή µουσικής
ό και φοριέται - σας ακολουθεί παντού

ική αποθήκευση USB για αποθήκευση και µεταφορά των αρχείων δεδοµένων

η και έξυπνη εµπειρία µουσικής
νη LCD µε φωτισµό φόντου
ταθµιστής για βελτιστοποιηµένο ήχο για κάθε στυλ µουσικής
ιήγηση στους φακέλους για γρήγορη εύρεση της µουσικής σας
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος: LCD
• Ανάλυση: 32 x 128
• Γραµµές κειµένου: 2
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Πράσινο

Ήχος
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ρ

οκ
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: 45 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 30 - 18 000 Hz Hz
• Ισχύς (RMS): 2 x 4 mW
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >85 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος κοµµατιού & 

όνοµα καλλιτέχνη
• Ρυθµός bit MP3: 32-320 kbps και VBR
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
• Ρυθµός bit WMA: 5-192 kbps
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Λήψη ήχου
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο: µονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: ADPCM
• Φορµά αρχείου ήχου: WAV

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 512 MB
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: Έως και 

250 κοµµάτια (64 kbps)*
• Συµβατότητα µε κατηγ. µαζικής αποθήκ.: ναι

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0 πλήρους ταχύτητας

Ευκολία
• ∆υνατότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού
• Λειτουργία: Κλείδωµα πληκτρολογίου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: AY3809
• Μπαταρίες: Αλκαλική AAA
• Έντυπος οδηγός χρήσης: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM
• Καλώδιο USB: Καλώδιο επέκτασης USB

Λογισµικό
• ∆ιαχείριση συσκευών: ∆ιαχείριση 

υλικολογισµικού για επαναφορά και αναβάθµιση

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: 98SE, ME, 

2000, XP
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 

ενηµερωµένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, µελλοντικό υλικολογισµικό και 
αναβαθµίσεις λογισµικού του υπολογιστή)

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 135  x 38 x 195 

mm
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 28,5 x 22,1 x 83 

mm
• Βάρος προϊόντος: 0.030 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell

Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: ναι
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλική µπαταρία AAA / 

LR03
• Χρόνος αναπαραγωγής µε εξωτερική µπαταρία: 

Έως και 8 ώρες
•

Flash audio player
512 MB*  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-10-29

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9073 101 02761
EAN: 87 10895 97795 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
SA120

Κύρια ση

Συσκευή 
Οι συσκευέ
έναν άνετο
αντιγράφων
σας. Συνδέ
χρειάζεται ε
(προγράµµα
Windows 9
ως αφαιρού
επιτρέπει τ
σας προς κ

Περιήγησ
Έχετε πολλ
βρείτε γρήγ
µουσική σας
όνοµα θέλε
χρησιµοποιή
άλµπουµ. Σ
φακέλους σ
ακούτε µου
αποκτήσετε
πατηµένο τ
βλέπετε τα
ένα µετακιν
0/02

µεία προ

µαζικής α
ς µαζικής α
 τρόπο για τ
 ασφαλείας
ονται µε το 
ιδικό λογισ
τα οδήγηση
8 και ΜΕ). 
µενη µονάδ

ην απλή µετ
αι από τη σ

η στους φ
ή µουσική σ
ορα το σωσ
 σε φακέλο
τε στους φ
σετε το όν
τη συνέχεια
τη συσκευή
σική από τη
 πρόσβαση
ο πλήκτρο "
 ονόµατα τω
ούµενα.
ποθήκευσης USB
ποθήκευσης USB προσφέρουν 
ην αποθήκευση, τη δηµιουργία 
 και τη µεταφορά των αρχείων 
PC σας µέσω USB και δεν 
µικό για την εγκατάστασή τους 
ς χρειάζονται µόνο για τα 

Η συσκευή εµφανίζεται αυτόµατα 
α στον Windows Explorer και 
αφορά και απόθεση των αρχείων 
υσκευή.

ακέλους
τη συσκευή σας και θέλετε να 
τό τραγούδι. Οργανώστε τη 
υς στον υπολογιστή. ∆ώστε όποιο 

ακέλους - µπορείτε να 
οµα του καλλιτέχνη ή του 
 µεταφέρετε και αποθέστε τους 
 σας στο Windows Explorer. Όταν 
 συσκευή, µπορείτε να 
 στα τραγούδια κρατώντας 
επόµενο" ή "προηγούµενο" για να 
ν φακέλων να εµφανίζονται ένα 
ϊόντος

http://www.philips.com

