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Görüntü/Ekran
• Tip: OLED
• Arkadan renkli ışıklandırma: Mavi, Turuncu
• Çözünürlük: 128 x 64 piksel

Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 4 mW
• ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock
• ekolayzır özelleştirilebilir
• Frekans tepkisi: 30 - 18 000 Hz Hz
• Sinyal gürültü oranı: >80 dB

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Şarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5 - 192

ses kaydı
• FM kaydı
• Ses dosya formatı: WAV

Ses Kayıt
• Ses dosya formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM

Tuner/Alma/Verme
• Tuner bantları: FM
• Otomatik Hafızaya Alma
• Kanal Sayısı: 30
• Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 256
• Dahili bellek tipi: NAND Flash

• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: 60 MP3 şarkıya kadar 
(128 kbps ve 4 dak.)

• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 120 WMA şarkıya 
kadar (64 kbps ve 4 dak.)

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: SHE775
• Kablolar: USB uzatma kablosu
• Boyunluk
• Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 50 MB
• PC OS: Windows 98SE, 2000 (SP4 veya üzeri), 

ME, XP (SP1 veya üzeri)
• RAM hafıza: 128 MB
• Ses kartı
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Boyutlar
• Ambalaj türü: Kapak
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 250 x 230 x 77 

mm
• Ana kutu boyutları: 285 x 285 x 250 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Ürün boyutları (GxDxY): 29,8 x 14,3 x 80,7mm

Güç
• Piller dahildir
• Pil Tipi: LI Polimer
• Pil kapasitesi: 300mAh
• Pille Çalma/Oynatma süresi (WMA): 12 saat
•

Flash müzik çalar
256MB*  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-11-02

Sürüm: 4.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SA175

Ürün öz

Ses Kayıt
Ses Kayıt Fo
cihazına dö
dinlemenin 
kaydedebili
– hatta şar
düğmesine 
mesajları sı
bellek kartı
şeyi, her za
son derece 

Direct US
Doğrudan U
doğrudan P
Bilgisayarın
olarak otom
sürücüler ku
(veya Apple
cihazınız ar
Cihazınızı m
gün.

2 renkli O
2 renkli OLE
kombinasyo
yapılmasına
okunur ve a
eğlenceli ha

Ekolayzır
ekolayzır, b
verecek şek
hazır modla
ekolayzırlı ç
kullanarak,
dengesini ot
bağlı olarak
sağlar.

* 1MB = 1 m
* Şarj edilebil

değiştirilme
ve ayarlara 

* Depolama k
128 kbps M

* Windows M
Corporatio
ticari marka

* Gerçek akta
konfigürasy
/02

ellikleri

 Fonksiyo
nksiyonu, m
nüştürür. M
yanı sıra, iş
r, alışveriş lis
kı sözlerini 
basar ve da
kıştırılır ve y
na kaydedil
man, her ye
portatif ses

B
SB'li cihaz

C'nizin USB
ız cihazı çıka
atik olarak
rulması ge
 Folders) ya
asında kola
üzikle ve v

LED ekr
D ekran, so
nu (örneğin
 olanak sağ
rkadaşlarla
le gelir

elirli müzik
ilde belirli f
r arasından
alıcılar, gra
 seçtiğiniz m
omatik olar
 optimum s

ilyon bayt; kull
ir pillerin şarj e
leri gerekebilir
bağlı olarak de
apasitesi, şark
P3 şifreleme d
edia ve Windo
n adına ABD'd
lardır.
rım hızı işletim

onunuza göre 
nu
üzik çalarınızı bir ses kayıt 

üzik çalmanın ya da radyo 
 ya da okulla ilgili hatırlatıcı notlar 
telerini ya da telefon numaralarını 
kaydedebilirsiniz. Kaydetme 
hili mikrofona konuşursanız ses 
a dahili hafızaya ya da harici 
ir. Ses Kayıt Fonksiyonu size, her 
rde kaydedebilmenizi sağlayan 
 kayıt cihazı sağlar!

lar, kabloya ihtiyaç göstermeden, 
 bağlantı noktasına takılabilir. 
rılabilir USB yığın depolama aygıtı 
 tanır (Windows 98'de ek 
rekir), böylece, Windows Explorer 
rdımıyla dosyaları bilgisayarınızla 
yca sürükleyip bırakabilirsiniz. 
erilerle doldurun ve alıp gidin - her 

an
n derece parlak bir ekranda renk 
 sarı ve mavi) ve animasyon 
lar. Bu sayede ekran daha kolay 
 yapılan paylaşımlar daha 

 stillerine uygun sesleri daha iyi 
rekans bantlarını optimize eden 
 seçim yapmanıza olanak verir. 

fik ekolayzır teknolojisini 
üzik stili için optimum ses frekans 
ak ayarlar. ekolayzır, müzik stiline 
es düzeninin tadını çıkarmanızı 

anılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
dilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
.  Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma 
ğişebilir.
ı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
eğerlerine dayanarak belirtilmiştir.
ws logosu ticari markalar, ya da Microsoft 
e ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş 

 sisteminize ve yazılım 
değişebilir.

http://www.philips.com

