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 на музиката си (MP3 и WMA) в движение с GoGear 1GB* SA159. 

те музика и данни през USB порта. Малък и приятен за носене, SA159 ви 

ност да носите навсякъде музикалната си колекция и файловете с данни.

 за носене, готов за път
волствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
лаждавайте се на до 8 часа възпроизвеждане на музика
ък и удобен за носене - тежи само 25 грама!

, интуитивно музикално изживяване
лайзер за оптимизиран звук, подходящ за вашия стил музика
динител тип USB - лесно прехвърляне на файлове без кабели!
 USB паметите се съхраняват и пренасят файлове с данни
 

Philips
Аудиоплейър с флаш 
памет

1GB*

SA159



 

Картина/дисплей
• Тип: LCD
• Разделителна способност: 128 x 32 пиксела
• Задно осветяване на дисплея: Син

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 4 mW
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 

Рок, Хип-хоп, Фънк
• Честотен обхват: 30 - 18 000 Hz Hz
• Съотношение сигнал/шум: >80 dB
• Отделяне между каналите: 50 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, 

Windows Media™ Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: Наименование на 

жанра
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5 - 192

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 1024
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на паметта за музика, MP3: до 240 

MP3 песни (128kbps и 4 мин.)
• Капацитет на паметта за музика, WMA: до 480 

WMA песни (64kbps и 4 мин.)

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 1.1

Аксесоари
• Слушалки: AY3808
• USB кабел: USB съединител AY3922
• Лента за врат: да
• Ръководство за бърз старт
• CD-ROM: AY4509

Софтуер
• Music Match Jukebox: Джубокс Music Match

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Капацитет на твърдия диск: 50 MB
• Операционна система на PC: Windows 98SE, 

2000 (SP4), ME, XP (SP1)
• RAM памет: 128 MB
• Звукова платка: да
• USB: Свободен USB порт

Размери
• Тип опаковка: "Мида"
• Размери на блистера (ШxДxВ): 197X40X197 мм
• Габарити на кашона: 240 x 216 x 152 мм
• Количество в общия кашон: 3 инча
• Размери на изделието (ШxДxВ): 30,2x16,5x85 

мм

Мощност
• Съдържа батерии: да
• Тип батерия: AAA / LR03 алкална
• Живот на батерията WMA): 8 ч. (1xAAA 

алкална батерия)
•

Аудиоплейър с флаш памет
1GB*  
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