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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Linhas de texto: 7
• Resolução: QQVGA, 160 x 128 pixéis, 65000 

cores
• Tipo: LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 1,8 polegada

Som
• Separação de canais: 40 dB
• Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Rock, 

Dança, Funk, Hip Hop
• Frequência de resposta: 80 - 18000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Potência de saída: 2 x 3 mW
• THD: 1%

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de Identificação ID3: Título do álbum e 

nome do artista
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5-192 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Captação de Áudio
• Formato de ficheiro áudio: WAV
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz: ADPCM

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 2 GB
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Conforme classe armazenamento massa
• Capacidade de memória musical, WMA: Até 950 

faixas *

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM
• Estações pré-sintonizadas: 10

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Conveniência
• Firmware actualizável
• Função: Toda a minha música em movimento
• Indicação de carregamento da bateria: Na 

interface do utilizador

• Indicação de bateria fraca
• SuperPlay
• Controlo do volume

Acessórios
• CD-ROM: Sim, com instruções de utilização, 

gestor de dispositivos, conversor de vídeo e 
Windows Media Player

• Auscultadores: AY3812
• Guia do Utilizador Impresso
• cabo USB: AY3930

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar
• Conversor multimédia para Philips: Converte o 

seguinte formato para o leitor: Windows media 
video

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• sistema operativo do PC: Windows 2000, ME, XP
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 135 x 39 x 195 

mm
• Tipo de embalagem: Clamshell
• Dimensões do produto (LxPxA): 79,6 x 42 x 11,9 

mm
• Peso do produto: 0.048 kg

Corrente
• Capacidade da pilha: 310 mAh
• Tipo de Bateria: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 10 horas 

de áudio ou 2 horas de vídeo
• Recarregável: Sim, via USB

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Apresentação de slides

Reprodução de Vídeo
• SMV: Até 450 kbps, 160 x 128, 11 fps (suporte 

para outros formatos de vídeo, através do 
software de conversão fornecido)

•

Leitor de vídeo e áudio flash
2 GB*  
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