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Obraz/displej
• Podsvětlení: ano
• Řádky textu: 7
• Rozlišení: QVGA, 320 x 240 pixelů, 65 000 barev
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 2,4 palec

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

Hip Hop, Techno, Mluvené slovo
• Kmitočtová charakteristika: 45 - 16k Hz
• Odstup signál/šum: > 85 dB
• Výstupní výkon: 2 x 2,5 mW
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 1 %
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano

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 – 320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Podpora textu: Soubor .lrc a zabudované tagy ID3

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

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 2 GB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 900 

skladeb*
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: ano

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Indikace vybitých baterií: ano
• SuperPlay: Ano
• Navigace Superscroll: ano
• Ovládání hlasitosti: ano

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

zařízení, převodníkem médií
• Sluchátka: AY3815
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• kabel USB: AY3930

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
• Média konvertor pro Philips: Převádí tyto formáty 

do přehrávače: AVI (formát Microsoft video1), 
MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM aj. 
Vyžaduje instalaci Quicktime (pro MOV) a 
WMP10 nebo novější (pro WMV).

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 Vista, XP, ME, 
2000

• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 93,8 x 12,4 x 55,9 mm
• Hmotnost výrobku: 0,075 kg
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 135 x 40 x 

212 mm

Spotřeba
• Kapacita baterie: 850 mAh
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba provozu na interní baterii: Až 20 hodin pro 

audio nebo 4 hodiny pro video
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

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

Přehrávání videa
• MPEG4 SP: MEPG4 SP: až 320 x 240 při 384 kb/s 

(video), 128 kbp/ (audio), 8~48 kHz, až 20 snímků 
za sekundu pro stereo zvuk u formátu .avi.

• MPEG4 ASP: MEPG4 ASP: až 320 x 240 při 
384 kb/s (video), 128 kbp/ (audio), 8~48 kHz, až 
20 snímků za sekundu pro stereo zvuk u formátu 
.avi.

• WMV9: WMV9 SP: až 320 x 240 při 384 kb/s 
(video), 128 kbp/ (audio), 44,1~48 kHz, až 
20 snímků za sekundu pro stereo zvuk u formátu 
.avi.
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