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Флаш аудиоплейър

2GB*

SA4125
Вашата цифрова музика в движение

с възпроизвеждане на MP3 и WMA музика и FM радио
Слушайте в движение музика във формат MP3 и WMA с Philips SA4125. Слушайте 
музика през целия ден с една батерия тип AAA.

Готов за носене, готов за път
• Насладете се на възпроизвеждане на музика до 10 часа*
• Малък и удобен за носене - навсякъде с вас
• Съхранение на данни "Plug and play"

Лесно, интуитивно музикално изживяване
• LCD дисплей с фоново осветление по избор измежду 7 цвята
• Еквалайзер за оптимизиран звук, подходящ за вашия стил музика

Вашата музика и данни - на път и всеки ден
• Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
• Записване на реч
• Слушалки с УКВ радио за използване с всякакъв портативен аудио плейър
• Бързо изтегляне от компютъра ви по USB 2.0*
• Поддържа изтеглена музика
 



 Удоволствие с MP3 и WMA 
възпроизвеждане

Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане

Записване на реч

Може да пеете, да диктувате, да записвате 
бележки директно във формат WAV с помощта 
на вградения микрофон.

LCD дисплей с цвят по избор
няма данни

Слушалки с УКВ радио
Възползвайте се от удобството да слушате 
навсякъде любимите си УКВ радиостанции, без 
да е нужно да носите портативен аудио плейър с 
УКВ тунер. Комбинирането на слушалки с тунер 
ви дава възможност да слушате УКВ музика. Но 
можете да изключите радиото и просто да ги 
включите в портативния си аудио плейър, за да се 
наслаждавате на собствената си музика. 
Разполагайте с до 15 часа непрекъснато слушане 
на УКВ музика благодарение на сменяемата 
батерия за часовник.
SA4125/02

Акценти
До 10 часа
•

Картина/дисплей
• Фоново осветление: да, 7-цветно фоново 
осветление

• Редове текст: 2
• Разделителна способност: 32 x 128
• Тип: LCD

Звук
• Отделяне между каналите: 45 dB
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 
Рок

• Честотен обхват: 30 - 18 000 Hz
• Изходна мощност (RMS): 2 x 3 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 85 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на песен и 
изпълнител

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• DRM: Версия 10

Прихващане на звук
• Звуков файлов формат: WAV
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: ADPCM

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 2 GB
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Съответства на класа външна памет: да
• Капацитет на паметта за музика, WMA: До 920 
песни*

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Удобство
• Фърмуерът може да се надстройва
• Функция: Заключване на клавиатурата

Аксесоари
• Батерии: AAA алкална
• Слушалки: Слушалки с FM радио AY3811
• USB кабел: AY3930
• Ръководство за потребителя на CD-ROM

Софтуер
• Управление на устройства: Управление на 
устройства за възстановяване и ъпгрейд

• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Изтегляне на аудио, Абониране за 
аудио

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• Операционна система на PC: Windows XP (SP2 
или по-нов)

• USB: Свободен USB порт

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 135 x 38 x 195 мм
• Тип опаковка: "Мида"
• Размери на изделието (ШxДxВ): 31,5 x 23 x 77,8 
мм

Мощност
• Съдържа батерии: да
• Тип батерия: AAA / LR03 алкална
• Време за възпроизвеждане с външна батерия: 
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