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Zeer compacte vormgeving.
Full shock proof.
Geschikt voor het opnemen en weergeven van MP3 files.
Verwisselbare 64 MB SmartMedia Card.
Capaciteit 120 min near cd kwaliteit, 24 uur AM kwaliteit.
Bookmark functie voor het snel vinden van favoriete
secties.
Repeat en shuffle functie.
Equalizer instellingen; rock, jazz, klassiek en normaal.
Software en USB interfacekabels meegeleverd.

SA125

Digitale Audio Speler

SA125

TYPEBESCHRIJVING
Versterker.
- Equalizer instellingen; rock, jazz, klassiek en normaal.
- Stereoweergave via oortelefoon.
- Muziekvermogen 2 x 10 mW (MPO).
Digital audio speler.
- Geschikt voor het afspelen van MP3 files.
- Verwisselbare SmartMedia Card 64 MB, goed voor 120
minuten near cd kwaliteit. De speelduur kan verlengd
worden tot 24 uur, met geringere geluidskwaliteit.
- Bookmark voor het snel terugvinden van uw favoriete
muziek.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van files.
- Repeat voor het herhalen van één of alle files.
Aansluitingen.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.
- I/O interface mini-connector.
- DC-in 4 mm, 4,5 V, ‘+’ midden.
Algemeen.
- Multifunctioneel LCD informatiescherm.
- Software ‘RealJukebox’ voor het beheren, organiseren en
voor het coderen/decoderen van MP3 files.
- Auto power off. Schakelt automatisch uit na het einde van
de muziek.
Meegeleverde accessoires.
- 64 MB SmartMedia Card.
- Draagetui.
- In-ear oortelefoon.
- Printer interfacekabel.
- USB interfacekabel.
- CD-ROM met programma’s o.a. RealJukebox.
- Netvoeding 4,5 V.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R03).

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN - Wijzigingen voorbehouden - Juni 2000

TECHNISCHE GEGEVENS
Versterker
Uitgangsvermogen
Frequentiebereik

: 2 x 5 mW (RMS),
2 x 10 mW (MPO)
: 20 - 20.000 Hz

Digital Audio speler
Compressie
Signaal/ruis verhouding

: MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
: 90 dB

Algemeen
Voeding batterij
:
Externe voeding (adapter) :
Gewicht
:
Afmetingen (h x b x d) :
EAN code
:

3 V (2 x 1,5 V, Philips R03)
4,5 V DC
ca. 50 gram (excl. batterijen)
71 x 71 x 18 mm
87 10101 3758 23

