Philips
Audio player

1 GB*
SA2115

Suas músicas digitais em qualquer lugar
com MP3, reprodução de músicas WMA e rádio FM
Ouça suas músicas MP3 e WMA aonde quer que vá com o Philips SA2115. Com USB
Direct para transferir músicas e dados de maneira rápida e fácil.
Suas músicas e dados — aonde quer que você vá, todos os dias
• Aproveite a reprodução de MP3 e WMA!
• Faça gravações de voz
• Downloads rápidos do PC via USB 2.0*
• Mais música com Rádio FM digital, com 10 estações pré-sintonizadas
Sempre pronto para acompanhá-lo
• Curta até 10 horas de reprodução de músicas*
• USB Direct – não é preciso usar cabos
• Basta arrastar e soltar as músicas – não é preciso usar softwares
• Armazenamento de dados Plug and play
Experiência musical fácil e intuitiva
• Display LCD preto e branco de fácil leitura
• Equalizador para um som otimizado, adequado ao seu estilo de música
• Exibição de pastas para localizar canções de forma simples e rápida

SA2115/55

Audio player
1 GB*

Especificações
Imagem/tela
•
•
•
•

Luz de fundo
Linhas de texto: 2
Resolução: 32 x 128
Tipo: Tela de cristal líquido

Som
•
•
•
•
•

Separação de canais: 35 dB
Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock
Resposta de freqüência: 80 - 18,000 Hz
Potência de saída (RMS): 2 x 3 mW
Relação sinal/ruído: > 80 dB

Reprodução de áudio

• Formato de compactação: MP3, WAV, Windows
Media™ Audio
• Suporte a ID3 Tag: Tít.faix./Nome artista
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e
VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16,
22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 64-320 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16,
22.050, 32, 44,1, 48 kHz

Conectividade

• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Praticidade

• Firmware atualizável
• Função: Bloqueio do teclado

Acessórios

• Pilhas: AAA Alcalina
• Fones de ouvido: AY3812
• Guia do usuário em CD-ROM

Software

• Gerenciador de dispositivos: para restaurar e
atualizar

Especificações ambientais

• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema

Captura de áudio

• Formato de arquivo de áudio: WAV
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz: ADPCM

• Unidade de CD-ROM
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar
documentos de suporte atualizados, manuais,
futuros firmwares e atualizações de softwares
para PC)
• Sistema operacional para PC: Windows 2000, Me,
XP
• USB: Porta USB livre

Mídia de armazenamento

Dimensões

Sintonizador/Recepção/Transmissão

Alimentação

•
•
•
•

Capacidade da memória integrada: 1 GB
Tipo de memória integrada: NAND Flash
Compat. classe de armazen. em massa
Capacidade de memória p/ músicas, WMA: Até
460 faixas*

• Faixas do sintonizador: FM

• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 31,5 X 23 X 77,8
mm
• Dimensões da caixa (L x A x P):
136 x 146 x 43 mm
• Baterias incluídas
• Tipo de bateria: AAA / LR03 alcalina
• Tempo de reprodução c/bateria externa: Até 10
horas
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.

