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fiemi a přehráváním videa

si až deset hodin hudby ve formátu MP3 a WMA díky zařízení Philips 

ohlížejte fotografie a sledujte své oblíbené videoklipy na 1,8palcové barevné 

tnejte si hudbu – kdykoliv a kdekoliv
rávání formátů MP3 a WMA
rávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát
 hudby s digitálním rádiem VKV s 10 předvolbami stanic

rafie a video na dosah ruky
ujte své oblíbené videoklipy na cestách*
alcová barevná obrazovka pro snadnou navigaci a prohlížení fotografií
oruje video soubory do rozlišení QQVGA (160 x 128 pixelů)

ware Philips sloužící k převodu video souborů

udba i snímky denně v pohybu
utnejte si až 10 hodin přehrávání hudby*
lý přenos z počítače přes port USB 2.0*
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Řádky textu: 7
• Rozlišení: QQVGA, 160 x 128 pixelů, 

65 000 barev
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,8 palec

Zvuk
• Separace kanálů: 40 dB
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Rock, Dance, 

Funk, Hip Hop
• Kmitočtová charakteristika: 80 – 18 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 80 dB
• Výstupní výkon: 2 x 3 mW
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 1 %

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Podpora tagů ID3: Název alba a jméno interpreta
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 2 GB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 950 

skladeb*

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 10

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Rozhraní USB 2.0 s plnou rychlostí

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní

• Indikace vybitých baterií: Ano
• SuperPlay: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

Příslušenství
• CD-ROM: Ano, s návodem k použití, Správcem 

zařízení, video konvertorem a aplikací Windows 
Media Player

• Sluchátka: AY3809
• Tištěný uživatelský návod: Ano
• kabel USB: AY3930

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
• Média konvertor pro Philips: Převádí tento formát 

do přehrávače: Window media video

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: Ano
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Operační systém PC: Windows XP, ME, 2000
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 135 x 39 x 

195 mm
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 

79,6 mm x 42 mm x 11,9 mm
• Hmotnost výrobku: 0,048 kg

Spotřeba
• Kapacita baterie: 310 mAh
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba provozu na interní baterii: Až deset hodin 

pro audio nebo dvě hodiny pro video
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: Ano

Přehrávání videa
• SMV: Až 450kb/s, 160 x 128, jedenáct snímků za 

sekundu (Další formáty videa jsou podporovány 
při použití dodávaného softwaru pro převod)

•

Audio video přehrávač Flash
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