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ear SA2520 dijital müzik çalar ile dijital müziğin tadını çıkarın. Doğrudan USB 

 melodileri kolayca yanınıza alın ve tek bir AAA pil ile 30 saate kadar müziğin 

.

iniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
 ve WMA çalma
iğiniz zaman not almak veya herhangi bir şeyi kaydetmek için ses kaydı
 2.0* ile bilgisayarınızdan hızlı yükleme
ve çalıştır veri depolama

nize takılmaya hazır, kullanıma hazır
yca taşınabilmesi için küçük ve üzerinize takılabilir
bir AAA pil ile 30 saate kadar müzik çalma

i kolay ve rahat yaşayın
ct USB ile kablosuz kolay dosya aktarımı!
ılarınızı kolayca sürükleyip bırakın; yazılım gerekmez
ik stilinize uyacak şekilde en iyi hale getirilmiş sesler için ekolayzır
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Görüntü/Ekran
• Arka ışık
• Metin satır sayısı: 3
• Çözünürlük: 128 x 48
• Tip: LCD

Ses
• Kanal ayırma: 35 dB
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock
• Frekans tepkisi: 80 - 18 000 Hz
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 3 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB

Müzik Çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, WMA
• ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 2 GB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik belleği kapasitesi, MP3: 450 parçaya kadar*

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

Kullanılabilirlik
• Yükseltilebilir bellenim

• İşlev: Tuş kilidi
• Düşük pil gösterimi
• Ses kontrolü

Aksesuarlar
• Piller: AAA Alkalin
• CD-ROM: Evet, IFU ile, Aygıt Yöneticisi
• Kulaklıklar: AY3816
• USB kablosu: AY3926
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve 
PC yazılım yükseltmelerine erişim için)

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• USB: Boş USB portu

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 43,2 x 135 x 

213,4
• Ürün boyutları (GxDxY): 90 x 29 x 20,3
• Ambalaj türü: D-box

Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Harici pille kullanım süresi: 20 saate kadar
•

Flash müzik çalar
2GB*  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 8670 000 38561
EAN: 87 12581 40883 1

© 2009 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
SA252

* 1GB = 1 mi
* Şarj edilebil

değiştirilme
ve ayarlara 

* Depolama k
128 kbps M

* Gerçek akt
konfigürasy
0/02

lyar bayt; kulla
ir pillerin şarj e
leri gerekebilir
bağlı olarak de
apasitesi, şark
P3 şifreleme d
arım hızı işletim
onunuza göre 
nılabilir 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.
 sisteminize ve yazılım 

değişebilir.

http://www.philips.com

