
 ψηφιακή σας µουσική εν κινήσει
Η
µε αναπα

Απολαύστε µ

direct USB γ

Η µου
• Ανα
• Φων
• Γρήγ

Φορέσ
• Απο
• Dire
• Μετ
• Απο

Εύκολ
• Ευαν
• Ισοσ
• Προ
ραγωγή µουσικής MP3, WMA

ουσική MP3 και WMA ενώ βρίσκεστε στο δρόµο µε το Philips SA2120. Με 

ια γρήγορη και εύκολη µεταφορά µουσικής και δεδοµένων.

σική και τα δεδοµένα σας - στο δρόµο, κάθε µέρα
παραγωγή MP3 και WMA
ητικές εγγραφές για να κρατάτε σηµειώσεις ή να να εγγράφετε οτιδήποτε, οποτεδήποτε
ορες λήψεις από το PC µέσω USB 2.0*

τε το και βγείτε έξω
λαύστε µέχρι 10 ώρες αναπαραγωγής µουσικής*
ct USB – δεν χρειάζονται καλώδια
αφέρετε και αποθέστε τα τραγούδια σας µε ευκολία– δεν απαιτείται λογισµικό
θήκευση δεδοµένων plug and play

η και έξυπνη εµπειρία µουσικής
άγνωστη ασπρόµαυρη οθόνη LCD
ταθµιστής για βελτιστοποιηµένο ήχο για κάθε στυλ µουσικής
βολή φακέλου για απλή και γρήγορη εύρεση τραγουδιών
 

Philips
Flash audio player

2 GB*

SA2120



 

Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισµός
• Γραµµές κειµένου: 2
• Ανάλυση: 32 x 128
• Τύπος: LCD

Ήχος
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: 35 dB
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ρ

οκ
• Συχνότητα απόκρισης: 80 - 18 000 Hz
• Ισχύς (RMS): 2 x 3 mW
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: > 80 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος κοµµατιού & 

όνοµα καλλιτέχνη
• Ρυθµός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Ρυθµός bit WMA: 64-320 kbps
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Λήψη ήχου
• Φορµά αρχείου ήχου: WAV
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο: µονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: ADPCM

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 2 GB*
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Συµβατότητα µε κατηγ. µαζικής αποθήκ.
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: Έως και 

930 κοµµάτια *

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Ευκολία
• ∆υνατότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού
• Λειτουργία: Κλείδωµα πληκτρολογίου

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: Αλκαλική AAA
• Ακουστικά: AY3812
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM

Λογισµικό
• ∆ιαχείριση συσκευών: για επαναφορά και 

αναβάθµιση

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 

ενηµερωµένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, µελλοντικό υλικολογισµικό και 
αναβαθµίσεις λογισµικού του υπολογιστή)

• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 
2000, Me, XP

• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 135 x 38 x 195 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 31,5 X 23 X 77,8 

χιλ.

Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλική µπαταρία AAA / 

LR03
• Χρόνος αναπαραγωγής µε εξωτερική µπαταρία: 

Μέχρι και 10 ώρες
•

Flash audio player
2 GB*  

Προδιαγραφές
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