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Flash müzik çalar

1GB*

SA4015
Takın ve havanızı atın

Philips SA40XX ile hareket halindeyken MP3 ve WMA müziğinizin tadını çıkarın. USB2.0 
sayesinde hızla ve kolayca müzik ve veri aktarımı yapın. PlayForSure*, Windows XP ile 
çalışmasını sağlar. Tek bir AAA pille tüm gün boyunca müzik dinleyin

Her an üzerinize takabilir ve çıkıp gidebilirsiniz
• 10 saate kadar müziğin keyfini çıkarın*
• Küçük ve takılabilir - gittiğiniz her yerde
• Tak ve çalıștır veri saklama

Müziği kolay ve rahat yașayın
• 7 renk seçeneğiyle arkadan ıșıklandırmalı LCD ekran
• Müzik stilinize uyacak șekilde optimize edilmiș sesler için ekolayzır
• Windows XP ile PlaysForSure*

Müziğiniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
• Ses kayıtları yapın
• Tüm tașınır ses cihazlarında kullanılan FM tuner kulaklıkları
• USB 2.0* ile bilgisayarınızdan hızlı yükleme
• Yüklenmiș müzik desteği
 



 MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi

MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi

Ses kayıtları yapın

Dahili mikrofon yardımıyla doğrudan WAV olarak 
șarkı söyleyin, yazı okuyun, notlarınızı kaydedin.

Renk seçeneğiyle LCD ekran
geçersiz

FM tuner kulaklıkları
FM tunerlu tașınır ses cihazınızı yanınıza almadan en 
sevdiğiniz FM tunerlarını her yerde dinleyebilme 
keyfini çıkarın. Kulaklıklarda dahili olarak bulunan bu 
radyo özelliği sayesinde FM müzik keyfini 
çıkarabilirsiniz. Ya da, kendi müziğinizi dinlemek için 
radyoyu kapatıp, kulaklıkları tașınır ses cihazınıza 
takabilirsiniz. Değiștirilebilir pili sayesinde 15 saate 
kadar kesintisiz FM müzik keyfini çıkarın.
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Özellikler

* 1MB = 1 milyon bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Gerçek aktarım hızı, ișletim sisteminize ve yazılım yapılandırmanıza 

bağlı olarak değișiklik gösterebilir.
* Saklama kapasitesi için, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA 
șifreleme esas alınmıștır.

* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini 
desteklemektedir
• Harici pille kullanım süresi: 10 saate kadar
•

Görüntü/Ekran
• Arkadan ıșıklandırma: evet, 7 renkli arkadan 
ıșıklandırma

• Metin satır sayısı: 2
• Çözünürlük: 32 x 128
• Tip: LCD

Ses
• Kanal ayırma: 45 dB
• ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
• Frekans tepkisi: 30 - 18 000 Hz
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 3 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB

müzik çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Șarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• DRM: Sürüm 10

Ses Kayıt
• Ses dosya formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 1 GB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 460 parçaya kadar *

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

kolaylıklar
• Yükseltilebilir bellenim
• Fonksiyon: Tuș kilidi

Aksesuarlar
• Piller: AAA Alkalin
• Kulaklıklar: AY3811 FM tuner kulaklıkları
• USB kablosu: AY3930
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: Geri yükleme ve yükseltme için 

Aygıt Yöneticisi
• Windows Media Player 10

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Internet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım güncellemelerine erișim için)

• PC OS: Windows XP (SP2 veya üzeri)
• USB: Boș USB bağlantı noktası

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 135 x 38 x 195 

mm
• Ambalaj türü: Kapak
• Ürün boyutları (GxDxY): 31,5 X 23 X 77,8 mm

Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
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