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Obraz/displej
• Typ: OLED
• Barva podsvětlení: Modrá, Oranžová
• Rozlišení: 128 x 64 pixelů

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 4 mW
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Kmitočtová charakteristika: 30-18 000 Hz Hz
• Odstup signál/šum: > 80 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora tagů ID3: Název skladby a jméno 

interpreta
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192

Nahrávání zvuku
• Nahrávání z rádia: Ano
• Formát audiosouboru: WAV

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Automatické ukládání: ano
• Počet kanálů předvoleb: 30
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 256
• Typ zabudované paměti: NAND Flash

• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): až 60 písní MP3 
(128 kB/s - 4 min.)

• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): až 120 písní 
WMA (128 kB/s - 4 min.)

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Příslušenství
• Sluchátka: SHE775
• Kabely: Prodlužovací kabel USB
• Popruh na krk: ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Software
• Program Music Match Jukebox: Program Music 

Match Jukebox

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Operační systém PC: Windows 98 SE, 2000 (SP4 

nebo novější), ME, XP (SP1 nebo novější)
• paměť RAM: 128 MB
• Zvuková karta: ano
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 

250x230x77 mm
• Rozměry master kartonu: 285 x 285 x 250 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 29,8x14,3x80,7 mm

Napájení
• Baterie dodávány s přístrojem: ano
• Typ baterie: Li-Pol
• Kapacita baterie: 300 mAh
• Doba přehrávání na baterie (WMA): 12 h
•
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Specifikace

Datum vydání 2007-11-02

Verze: 4.0

12 NC: 9073 101 02262
EAN: 87 10895 92368 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SA175

Zvýrazn

Funkce n
Funkce nah
pohodlný di
poslechu ro
poznámky 
nakoupit ne
Po stisknutí
mikrofonu b
do zabudov
paměťovou
mobilní dikt
kdykoli a kd

Připojení
Zařízení s b
zapojit přím
USB počíta
jako přenos
(systém Wi
umožňující 
Průzkumník
počítačem a
hudbou a d

Dvoubare
Dvoubarevn
žlutou a mo
animaci. Tím
sdílení zába

Ekvalizér
Ekvalizér u
optimalizují
zvýraznila r
ekvalizérem
nastavení v
hudební sty
stylů hudby

* 1 MB = 1 m
* Nabíjecí bat

bude nutné 
na používán

* Kapacita pa
formátu W
128 kbps.

* Windows M
obchodní zn
Microsoft C

* Skutečná př
systému a s
/02

ění výro

ahrávání 
rávání hlasu
ktafon. Kro
zhlasových 
nebo úkoly d
bo telefonn
 tlačítka pro
ude zázna
ané interní 
 kartu. Tato
afon, se kte
ekoli.

 Direct U
ezdrátovým
o - bez po

če. Počítač a
né velkoka
ndows 98 v
snadné pře
 Windows 
 zařízením
aty.

vný displ
ý displej OL
drou) na vy
 je umožn

vy s přáteli

možňuje vý
 určitá frek
eprodukce 
 využívají t

yvážení zvu
l. Ekvalizér 
.

ilion bajtů; do
erie mají ome
vyměnit.  Živo
í a nastavení.
měti vypočítan
MA rychlostí 6

edia a logo W
ámky nebo re
orporation.
enosová rychl
oftwarové kon
hlasu
 změní váš přehrávač na 

mě přehrávání hudby nebo 
stanic můžete nahrávat také 
o školy či zaměstnání, seznam co 
í čísla – nebo třeba text písničky. 
 nahrávání a mluvení do 
m hlasu zkomprimován a uložen 
paměti nebo na externí 
 funkce představuje vysoce 
rým můžete nahrávat cokoli, 

SB
 připojením Direct USB lze 

užití kabelu - do portu rozhraní 
utomaticky rozpozná zařízení 

pacitní paměťové zařízení USB 
yžaduje doplňkové ovladače) 
tahování souborů v aplikaci 
(nebo Apple Folders) mezi 
. Stačí každý den naplnit zařízení 

ej OLED
ED nabízí barevnou kombinaci (tj. 
nikajícím jasném displeji a umožní 
ěno snadnější čtení displeje a 

běr režimu předvoleb, které 
venční pásma tak, aby se 
daného stylu hudby. Přehrávače s 
uto technologii k automatickému 
ku nejvhodnějšího pro příslušný 
zaručuje optimální zvuk u všech 

stupná kapacita paměti bude nižší.
zený počet nabíjecích cyklů. Časem je 
tnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí 

á pro 4minutové skladby a kódování 
4 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 

indows jsou v USA a jiných zemích 
gistrované obchodní známky společnosti 

ost se může lišit v závislosti na operačním 
figuraci.
bku

http://www.philips.com

