
Digitale MP3 Audio Speler

• Geschikt voor het opnemen en weergeven van
MP3 files.

• Ingebouwd geheugen 64 MB (geheugenuitbreiding
mogelijk tot 128 MB via extra slot)

• Digitale tuner met 10 voorkeurzenders.
• Digitale memorecorder.
• Upgradable voor toekomstige compressieformaten.
• Groot, grafisch LCD-display met 3-kleuren

achtergrondlicht.
• Schokbestendig.
• Bookmark functie voor het snel vinden van

favoriete secties.
• Repeat en shuffle functie.
• Equalizer instellingen: rock, jazz, klassiek en

normaal.
• Zeer compacte vormgeving.
• Software en USB interfacekabels meegeleverd.
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Versterker
- Equalizer instellingen: bass 1, bass 2, Rock, Pop, Jazz, Classic

en Normaal.
- Stereoweergave via oortelefoon.
- Muziekvermogen 2 x 5 mW (MPO).
- Digitale volumecontrole.

Digitale tuner
- FM tuner met 10 preset instellingen.

Digitale audio speler
- Geschikt voor het afspelen van MP3 files.
- Ingebouwd geheugen (flash memory), van 64 MB, hierop kan

maximaal vier uur spraak worden opgenomen. Met de
geheugenuitbreiding, tot 128 MB, kan nog eens vier uur
meer aan spraak worden opgenomen.

- Bookmark voor het snel terugvinden van favoriete muziek.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van files.
- Repeat voor het herhalen van één of alle files.
- Hold functie.

Aansluitingen
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.
- I/O interface 5 pins mini-USB connector.

Algemeen
- Een 3 regels groot grafisch LCD-informatiescherm met

3-kleuren achtergrondverlichting.
- In het display worden weergegeven: tracknummer, tijd, titel

en artiest, de status van volume, batterij en soort weergave.
- Mogelijkheid voor het upgraden van de software voor

toekomstige compressieformaten.
- Auto Power off. Schakelt automatisch uit na het einde van

de muziek.

Meegeleverde accessoires
- Installatie CD.
- Bass wave in-ear oortelefoon
- Armband.
- Halsdraagriem.
- USB-interfacekabel.
- Batterij 1,5 V (Philips AAA alkaline).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Versterker
Uitgangsvermogen : 2 x 2,5 mW (RMS)

: 2 x 5 mW (MPO)
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz

Digitale audio speler
Compressie : MPEG 1 audio

layer 3 (MP3)
Signaal/ruis verhouding : 80 dB

Algemeen
Voeding batterij : 1.5 V (1 x 1,5 V,

Philips AAA/LR03)
Gewicht : ca. 50 gram

(excl. batterijen)
Afmetingen (b x h x d) : 55 x 76 x 21 mm
EAN code : 87 10895 72374 49

Digitale MP3 Audio Speler
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