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Beeld/display
• Type: LCD
• Resolutie: 128 x 32 pixels
• Achtergrondverlichting op display: Blauw

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 mW
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, 

Hiphop, Funk
• Frequentierespons: 30 - 18.000 Hz Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
• Zenderscheiding: 50 DB

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel genre
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 512
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: maximaal 

120 MP3's (128 kbps en 4 min.)
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

maximaal 240 WMA's (64 kbps en 4 min.)

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessoires
• Hoofdtelefoon: AY3808
• USB-kabel: USB-aansluiting AY3922
• Halskoord
• Snelstartgids
• CD-ROM: AY4509

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• PC-besturingssysteem: Windows 98SE, 2000 (SP4 

of hoger), ME, XP (SP1 of hoger)
• RAM-geheugen: 128 MB
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Verpakkingstype: Type "Clamshell"
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 197 x 40 

x 197 mm
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

240 x 216 x 152 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Afmetingen van het product (BxDxH): 30,2 x 16,5 

x 85 mm

Voeding
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Speeltijd batterij (WMA): 8 u (1x AAA-

alkalinebatterij)
•

Audiospeler met flashgeheugen
512 MB*  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 2.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SA157

Product

Equalizer
Met een eq
die bepaald
bepaalde m
equalizer m
egalisatiete
geluidsfrequ
wordt inges
een optima

* 1 MB = 1 m
opslagcapac

* De levensdu
instellingen.

* De opslagru
WMA-code

* Windows M
gedeponeer
Verenigde S

* De eigenlijk
besturingssy
/02

kenmerk

ualizer kun
e frequenti
uziekstijlen
aken gebru

chnologie, w
entiebalan

teld. Dankz
al geluid bij

iljoen bytes. D
iteit is lager.
ur van de bat

imte is gebase
ring van 64 kb
edia en het W
de handelsme
taten en/of an
e overdrachts
steem en de s
t u fabrieksinstellingen selecteren 
ebanden optimaliseren om 
 te verbeteren. Spelers met een 
ik van een grafische 
aardoor automatisch de optimale 
s voor een bepaalde muziekstijl 
ij de equalizer kunt u genieten van 
 elke muziekstijl.

e daadwerkelijk beschikbare 

terij hangt af van het gebruik en de 

erd op 4 minuten per nummer en een 
ps of een MP3-codering van 128 kbps.
indows-logo zijn handelsmerken of 

rken van Microsoft Corporation in de 
dere landen.
snelheid is afhankelijk van uw 
oftware die u gebruikt.
en

http://www.philips.com

