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Εύκολ
• Ισοσ
• Υπο
• Μαζ
τε έως και 240 τραγούδια

τη µουσική MP3 και WMA εν κινήσει µε το GoGear SA157, 512MB*. 

 µουσική και δεδοµένα µέσω της θύρας USB. Μικρό και προσαρµοζόµενο, 

ς επιτρέπει να έχετε µαζί σας τη µουσικη και τα αρχία σας όπου και αν πάτε.

τε το και βγείτε έξω
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
λαύστε µέχρι και 8 ώρες αναπαραγωγή µουσικής
ό και φοριέται-βάρους µόλις 25 γραµµαρίων!

η και έξυπνη εµπειρία µουσικής
ταθµιστής για βελτιστοποιηµένο ήχο για κάθε στυλ µουσικής
δοχή σύνδεσης USB - εύκολη µεταφορά αρχείων χωρίς καλώδια!
ική αποθήκευση USB για αποθήκευση και µεταφορά των αρχείων δεδοµένων
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος: LCD
• Ανάλυση: 128 x 32 pixel
• Οπίσθιος φωτισµός οθόνης: Μπλε

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 4 mW
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ρ

οκ, Χιπ χοπ, Φανκ
• Συχνότητα απόκρισης: 30 - 18 000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >80 dB
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: 50 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος είδους
• 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

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 512
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, MP3: έως 120 

τραγούδια MP3 (128kbps & 4 λεπ.)
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: έως 240 

τραγούδια WMA (64kbps & 4 λεπ.)

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 1.1

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: AY3808
• Καλώδιο USB: Υποδοχή σύνδεσης USB AY3922
• Λουράκι αυχένα: ναι
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• CD-ROM: AY4509

Λογισµικό
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

98SE, 2000 (SP4 ή µετ.), ME, XP (SP1 ή µετ.)
• Μνήµη RAM: 128 MB
• Κάρτα ήχου: ναι
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 197X40X197 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

240 x 216 x 152 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 30,2 x 16,5x85 

χιλ.

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

LR03
• Χρόνος αναπαρ. µε µπαταρίες (WMA): 8 ώρες (1 

αλκαλική µπαταρία AAA)
•
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512 MB*  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-12-07

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9073 101 02317
EAN: 87 10895 93109 0

© 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
SA157

Κύρια ση

Ισοσταθµ
Ο ισοσταθµ
προεπιλεγµ
βελτιστοποι
την ενίσχυσ
µε ισοσταθµ
ισοσταθµιστ
της συχνότη
επιλεγµένα
να απολαµβ
µουσικής.

* 1MB = 1 εκ
αποθήκευσ

* Η διάρκεια 
τις ρυθµίσε

* Η χωρητικό
και κωδικοπ

* Η ονοµασία
εµπορικά σ
Corporatio

* Η πραγµατι
µε βάση το
λογισµικού.
/02

µεία προ

ιστής
ιστής σας δ
ένες λειτου
ούνται συγκ
η συγκεκρι
ιστή χρησιµ
ή για την α
τας του ήχο

 µουσικά στ
άνετε βέλτ

ατοµµύριο byt
ης θα είναι µικ
ζωής της µπατ
ις.
τητα αποθήκε
οίηση WMA 
 Windows Me
ήµατα ή σήµα
n στις Ηνωµέν
κή ταχύτητα µ
 λειτουργικό σ
ίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε 
ργίες µε τις οποίες 
εκριµένες ζώνες συχνοτήτων για 

µένων µουσικών στυλ. Τα player 
οποιούν την τεχνολογία γραφικού 
υτόµατη ρύθµιση της ισορροπίας 
υ για βέλτιστα αποτελέσµατα στα 

υλ. Με τον ισοσταθµιστή µπορείτε 
ιστο ήχο, ανάλογα µε το στυλ 

e, η διαθέσιµη χωρητικότητα 
ρότερη.
αρίας ποικίλλει ανάλογα µε τη χρήση και 

υσης βασίζεται σε 4 λεπτά ανά τραγούδι 
64 kbps ή MP3 128 kbps.
dia και το λογότυπο Windows αποτελούν 
τα κατατεθέντα της Microsoft 
ες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
εταφοράς ενδέχεται να διαφοροποιείται 
ύστηµα και τη διαµόρφωση του 
ϊόντος

http://www.philips.com

