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Imagem/tela
• Luz de fundo: sim, Luz de fundo de 7 cores
• Linhas de texto: 2
• Resolução: 32 x 128
• Tipo: Tela de cristal líquido

Som
• Separação de canais: 45 dB
• Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock
• Resposta de freqüência: 30 a 18,000 Hz
• Potência de saída (RMS): 2 x 3 mW
• Relação sinal/ruído: > 85 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Suporte a ID3 Tag: Tít.faix./Nome artista
• Taxas de transmissão de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 5 a 192 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44,1, 48 kHz

Captura de áudio
• Formato de arquivo de áudio: WAV
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz: ADPCM

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 512 MB
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Compat. classe de armazen. em massa
• Capacidade de memória p/ músicas, WMA: Até 

460 faixas*

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Praticidade
• Firmware atualizável
• Função: Bloqueio do teclado

Acessórios
• Pilhas: AAA Alcalina
• Fones de ouvido: Fones de ouvido para rádio FM 

AY3811
• Cabo USB: AY3930
• Guia do usuário em CD-ROM

Software
• Gerenciador de dispositivos: Gerenciador de 

dispositivos para restaurar e atualizar
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Download de áudio, Assinatura de 

áudio

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar 

documentos de suporte atualizados, manuais, 
futuros firmwares e atualizações de softwares 
para PC)

• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP2 
ou superior)

• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

136 x 43 x 146 mm
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 31,5 X 23 X 77,8 

mm

Alimentação
• Baterias incluídas
• Tipo de bateria: AAA / LR03 alcalina
• Tempo de reprodução c/bateria externa: Até 10 

horas
•

Audio player
1 GB*  

Especificações

Data de emissão  
2009-02-12

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 000 27312
EAN: 87 12581 31780 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
SA401

Principa

Aproveit

Faça grav
Você pode 
diretamente

Display L

Fones de
Desfrute do
favoritas a 
audio playe
combinação
ouvido perm
pode deslig
audio playe
Ouça até 1
bateria com

* 1MB = 1 mi
disponível s

* A vida útil d
* O PlaysForS

marcas com
Corporatio

* A velocidad
sistema ope

* Capacidade
64 kbps de 
5/55

is especi

e a repro

ações de
cantar, dita
 em WAV 

CD com 

 ouvido p
 conforto d
qualquer m
r portátil co
 do recurso
ite que voc

ar o rádio e
r portátil pa
5 horas de 
 botão sub

lhão de bytes;
erá menor.
a bateria varia
ure, o Windo
erciais ou ma
n nos Estados
e de transferê
racional e na 
 de armazenam
codificação W
dução de MP3 e WMA!

 voz
r ou gravar comentários 
pelo microfone embutido.

opções de cores

ara rádio FM
e ouvir suas estações de rádio FM 
omento, sem precisar levar seu 
m sintonizador FM. Essa 
 do sintonizador com os fones de 
ê ouça música FM. Você também 
, simplesmente, conectá-lo ao seu 
ra curtir suas próprias músicas. 
música FM ininterrupta, graças à 
stituível.

 a capacidade de armazenamento 

 de acordo com o uso e os ajustes.
ws Media e o logotipo Windows são 
rcas comerciais registradas da Microsoft 
 Unidos e/ou em outros países.
ncia real poderá variar com base no seu 
configuração do software.
ento baseada em 4 minutos por música e 
MA.
ficações
 do prod

http://www.philips.com

