
 

Philips
Odtwarzacz audio z 
pamięcią flash

512 MB*

SA4005
Noś go z dumą

Ciesz się muzyką MP3 i WMA, będąc w ruchu, dzięki Philips SA40xx. Bateria AAA 
zapewnia zasilanie na cały dzień. System PlaysForSure* gwarantuje zgodność odtwarzacza 
z komputerem z systemem Windows XP

Ubierz to i ruszaj
• Możliwość odtwarzania muzyki nawet do 10 godzin*
• Mały i poręczny — możesz go zabrać ze sobą wszędzie
• Zapis danych w technice Plug and play

Proste, intuicyjne efekty muzyczne
• Podświetlany wyświetlacz LCD z możliwością wyboru spośród 7 kolorów
• Korektor optymalizuje dźwięk stosownie do stylu muzyki

Twoja muzyka, Twoje dane — w ruchu, codziennie
• Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
• Nagrywane notatek głosowych
• Słuchawki z radiem do użytku ze wszystkimi przenośnymi odtwarzaczami audio
• Szybkie pobieranie z komputera dzięki złączu USB 2.0*
• Obsługa pobranych plików muzycznych
 



 Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i 
WMA

Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA

Nagrywane notatek głosowych

Śpiewaj, dyktuj, nagrywaj notatki bezpośrednio w 
formacie WAV za pomocą wbudowanego mikrofonu

Wyświetlacz LCD z wybieraniem 
kolorów
Podświetlany wyświetlacz LCD z możliwością 
wyboru spośród 7 kolorów

Słuchawki z radiem
Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych bez 
konieczności noszenia odtwarzacza audio z radiem, 
dzięki wbudowanemu w słuchawki tunerowi 
radiowemu. Słuchawki można również podłączyć do 
przenośnego odtwarzacza audio. Dzięki małej, 
wymiennej baterii możesz delektować się muzyką z 
radia nawet do 15 godzin.
SA4005/02

Zalety

* 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA.

* Obsługa usług pobierania i subskrypcji zgodnych z systemem WMA 
DRM10
• Czas odtwarz. (baterie zewn.): Do 10 godz.
•

Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie: tak, 7 kolorów podświetlenia
• Ilość linii teksu: 2
• Rozdzielczość: 32 x 128
• Typ: LCD

Dźwięk
• Separacja kanałów: 45 dB
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Pasmo przenoszenia: 30 – 18 000 Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 mW
• Stosunek sygnału do szumu: >85 dB

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł ścieżki i nazwa 

wykonawcy
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 24, 32, 44 1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11 025; 16; 22 050; 32; 44,1 i 48 KHz
• DRM: Wersja 10

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: WAV
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci nagrań WMA: Do 230 

utworów*

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Wygoda
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Funkcja: Blokada klawiatury

Akcesoria
• Baterie: AAA alkaliczna
• Słuchawki: Słuchawki z radiem AY3811
• przewód USB: AY3930
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: Menedżer urządzeń pozwala 

na przywracanie i aktualizowanie
• Windows Media Player 10

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• System operacyjny komputera: Windows XP 
(dodatek SP2 lub nowszy)

• USB: Wolny port USB

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 135 x 38 x 195 mm
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary produktu (SxGxW): 31,5 X 23 X 77,8 

mm

Zasilanie
• Baterie w zestawie
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AAA / LR03
Dane techniczne
Odtwarzacz audio z pamięcią flash
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