Philips
Odtwarzacz audio-wideo z
pamięcią flash

1 GB*
SA3115

Twoja muzyka cyfrowa zawsze pod ręką
z możliwością przeglądania zdjęć i wideo
Z odtwarzaczem Philips SA31XX możesz słuchać muzyki MP3 i WMA nawet do 10
godzin. Kolorowy ekran o przekątnej 1,8 cala umożliwia wygodne oglądanie zdjęć i
ulubionych filmów.
Ciesz się muzyką — zawsze i wszędzie
• Odtwarzanie plików MP3 i WMA
• Nagrywanie głosu umożliwiające tworzenie notatek głosowych lub nagrywanie wszystkiego o
każdej porze
• Więcej muzyki dzięki cyfrowemu radiu FM z pamięcią 10 stacji
Zdjęcia i filmy w zasięgu ręki
• Kolorowy wyświetlacz 1,8" ułatwia nawigację i oglądanie zdjęć
• Oprogramowanie Philips do konwersji plików wideo
• Obsługa plików wideo do maksymalnej rozdzielczości QQVGA (160 x 128 pikseli)
• Oglądaj ulubione filmy w trakcie podróży*
Twoja muzyka i zdjęcia zawsze przy Tobie
• Szybkie pobieranie z komputera dzięki złączu USB 2.0*
• Możliwość odtwarzania muzyki nawet do 10 godzin*
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Odtwarzacz audio-wideo z pamięcią flash
1 GB*

Dane techniczne
Obraz/wyświetlacz

• Podświetlenie
• Ilość linii teksu: 7
• Rozdzielczość: QQVGA, 160 x 128 pikseli, 65 tys.
kolorów
• Typ: LCD
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,8 cale

Dźwięk

• Separacja kanałów: 40 dB
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Rock, Dance,
Funk, Hip Hop
• Pasmo przenoszenia: 80 – 18 tys. Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• Moc wyjściowa: 2 x 3 mW
• THD: 1%

Odtwarzanie dźwięku

• Format kompresji: MP3, WMA
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł albumu i nazwa
wykonawcy
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8;
11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 KHz

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: WAV
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM

Nośnik pamięci
•
•
•
•

Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
Zgodna z klasą pamięci masowej
Pojemność pamięci nagrań WMA: Do 450
utworów*

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Pamięć stacji: 10

Możliwości połączeń

• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Udogodnienia

• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs
użytkownika
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

akumulatora
• SuperPlay
• Regulator głośności

Akcesoria

• CD-ROM: Tak, z instrukcją obsługi, menedżerem
urządzeń, konwerterem wideo oraz aplikacją
Windows Media Player
• Słuchawki: AY3809
• Wydrukowana instrukcja użytkownika
• Przewód USB: AY3930

Oprogramowanie

• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i
aktualizować oprogramowanie
• Konwerter plików do urządzeń Philips: Zapewnia
konwersję następującego formatu do
odtwarzacza: Windows Media Video

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe

• napęd CD-ROM
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp
do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)
• System operacyjny komputera: Windows XP, ME,
2000
• USB: Wolny port USB

Wymiary

• Wymiary blistra (SxGxW): 135 x 39 x 195 mm
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 79,6 x 42
x 11,9 mm
• Waga produktu: 0,048 kg

Moc

• Pojemność baterii/akumulatora: 310 mAh
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Czas odtwarzania na bater. wewn.: Do 10 godzin
muzyki lub 2 godzin wideo
• Zasilanie akumulatorowe: Tak, przez USB

Odtwarzanie zdjęć

• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów

Odtwarzanie wideo

• SMV: Do 450 kb/s, 160 x 128, 11 klatek/s
(Obsługa innych formatów wideo możliwa dzięki
dostarczonemu oprogramowaniu do konwersji)
•
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