
 ψηφιακή σας µουσική εν κι
Η
µε αναπα

Απολαύστε 

φωτογραφίε

1,8”.

Απολα
• Απο
• Φων
• Περ

Φωτογ
• Παρ
• Έγχρ
• Υπο
• Το λ

Η µου
• Απο
• Γρήγ
νήσει
ραγωγή φωτογραφιών και βίντεο

µέχρι 10 ώρες µουσικής MP3 και WMA µε το Philips SA31XX. Προβάλετε 

ς και παρακολουθήστε τα αγαπηµένα σας movie clip στην έγχρωµη οθόνη 

ύστε τη µουσική όταν και όπου θέλετε
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
ητικές εγγραφές
ισσότερη µουσική µε Digital FM Radio µε 10 προρυθµίσεις σταθµών

ραφίες και βίντεο, άµεσα διαθέσιµα
ακολουθήστε τα αγαπηµένα σας movie clip στις µετακινήσεις σας*
ωµη οθόνη 1,8" για εύκολη πλοήγηση και προβολή φωτογραφιών
στηρίζει αρχεία βίντεο µέχρι ανάλυση QQVGA (160x128 pixel)
ογισµικό του µετατροπέα βίντεο της Philips µετατρέπει τα αρχεία βίντεο

σική και οι φωτογραφίες σας εν κινήσει, καθηµερινά
λαύστε µέχρι 10 ώρες µουσικής αναπαραγωγής*
ορες λήψεις από το PC µέσω USB 2.0*
 

Philips
Flash audio video player

2 GB*

SA3124



 

Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Γραµµές κειµένου: 7
• Ανάλυση: QQVGA, 160 x 128 pixel, 65K 

χρώµατα
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 1,8 ίντσα

Ήχος
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: 40 dB
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Ροκ, 

Dance, Φανκ, Χιπ χοπ
• Συχνότητα απόκρισης: 80 - 18k Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: > 80 dB
• Ισχύς: 2 x 3mW
• THD: 1%

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WMA
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος άλµπουµ και 

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: 5-192 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.: ναι
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: Έως και 

950 κοµµάτια*

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθµίσεις σταθµών: 10

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

Ευκολία
• ∆υνατότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού
• Λειτουργία: Κλείδωµα πληκτρολογίου
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας: ∆ιασύνδεση 

χρήστη

• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας: ναι
• SuperPlay
• Έλεγχος έντασης: ναι

Αξεσουάρ
• CD-ROM: Ναι , µε IFU, ∆ιαχείριση συσκευών, 

Μετατροπέα βίντεο & Windows Media Player
• Ακουστικά: AY3812
• Έντυπος οδηγός χρήσης
• Καλώδιο USB: AY3930

Λογισµικό
• ∆ιαχείριση συσκευών: για επαναφορά και 

αναβάθµιση
• Μετατροπέας µέσων για Philips: Μετατρέπει το 

παρακάτω φορµά στη συσκευή αναπαραγωγής : 
Window media video

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

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

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

• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows XP, 
ME, 2000

• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 135 x 39 x 195 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 79,6 x 42 x 11,9 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.048 κ.

Ρεύµα
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 310mAh
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• Χρόνος αναπαραγωγής µε εσωτ. µπαταρία: Μέχρι 

10 ώρες για ήχο ή 2 για βίντεο
• Επαναφορτιζόµενη: Ναι, µέσω USB

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Slide show: ναι

Αναπαραγωγή βίντεο
• SMV: Μέχρι 450kbps, 160 x 128 , 11fps (Άλλα 

φορµά βίντεο υποστηρίζονται µέσω του 
παρεχόµενου λογισµικού του µετατροπέα)

•

Flash audio video player
2 GB*  

Προδιαγραφές
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