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o filmov, hudby a fotografií s audio/video prehrávačom Philips. Je vybavený 

arebným displejom pre jednoduchú navigáciu a zobrazovanie fotografií.

jte si hudbu a video - kedykoľvek a kdekoľvek
utnajte si svoje obľúbené videá v pohybe
utnajte si hudbu MP3 a WMA plus FM tuner
ráva MPEG4 pri 20 sn./sek.

tnajte si ju ihneď
 (6 cm) farebný LCD displej pre skvelý zážitok z videa
vér pre Philips video konvertor pre konvertovanie vašich video súborov
liadanie priečinkov na rýchle vyhľadanie súborov
oducho potiahnite a pustite skladby pomocu myši – nie je potrebný žiadny softvér

aša zábava na cestách
utnajte si až 20 hodín hudby alebo 4 hodiny prehrávania videa*
íjajte priamo pomocou vášho počítača cez port USB
le nahrávanie súborov z PC cez USB2.0*
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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Riadky textu: 7
• Rozlíšenie: QVGA, 320 x 240 pixelov, 65 tisíc 

farieb
• Typ: displej LCD
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

2.4 palec

Zvuk
• Oddelenie kanálov: 40 dB
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Rock, Funk, 

Hip Hop, Techno, Hovorené slovo
• Frekvenčná odozva: 45 - 16 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• Výstupný výkon: 2 x 2,5 mW
• THD: 1 %
• Prispôsobiteľné ekvalizéru

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podpora ID3 označenia: Názov albumu a meno 

interpreta
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32; 44,1; 48 kHz
• Podpora textov piesní: Súbor .lrc a zabudované 

ID3 označenia

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 2 GB
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: Až do 900 

skladieb*
• V súlade s triedou Mass storage: áno

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Aktualizovateľný firmware
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní
• Indikácia slabej batérie: áno
• SuperPlay

• Superscroll: áno
• Ovlád. hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno s návodom na obsluhu, 

správcom zariadení, konvertorom médií
• Slúchadlá: AY3815
• Stručná príručka spustenia
• USB kábel: AY3930

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu
• Konvertor médií pre zariadenia Philips: 

Konvertuje nasledujúce formáty do prehrávača: 
AVI (formát Microsoft video1), MPEG-1, 2, 4, 
DVD (*.vob), MOV, WMV, RM atď., vyžaduje 
program Quicktime (pre MOV) a WMP10 alebo 
vyššie uvedené inštalácie (pre WMV).

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, 
príručkám, budúcemu firmvéru a softvérovým 
aktualizáciám PC)

• Operačný systém počítača: Windows Vista, XP, 
ME, 2000

• USB: Voľný port USB

Rozmery
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 93,8 x 12,4 x 55,9
• Hmotnosť produktu: 0,075 kg
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 135 x 40 x 

212 mm

Príkon
• Kapacita batérií: 850 mAh
• Typ batérie: LI-Polymér
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 20 hodín 

zvuku alebo 4 hodiny videa
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prezentácia: áno

Prehrávanie videa
• MPEG4 SP: MEPG4 SP: až 320 x 240 pri 384 kb/s 

(video), 128 kb/s (zvuk), 8~48 kHz, až 20 sn./sek. 
stereofónny zvuk vo formáte .avi.

• MPEG4 ASP: MEPG4 ASP: až 320 x 240 pri 384 
kb/s (video), 128 kb/s (zvuk), 8~48kHz, až 15 sn./
sek. stereofónny zvuk vo formáte .avi.

• WMV9: WMV9 SP: až 320 x 240 pri 384 kb/s 
(video), 128 kb/s (zvuk), 44,1 kHz, až 15 sn./sek. 
stereofónny zvuk vo formáte .wmv.

•

Audio/video prehrávač typu Flash
2 GB*  
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