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Audio/video prehrávač 
typu Flash

1 GB*

SA5115
Vaša hudba a video na cestách

Pripravte sa na úplnú zábavu so skvelým digitálnym audio video prehrávačom Philips 
SA5115. Jeho jasný a veľký displej a intuitívne UI vás jednoducho vtiahnu do všetkej vašej 
hudby, videí a fotografií.

Užívajte si hudbu a video - kedykoľvek a kdekoľvek
• Vychutnajte si hudbu MP3 a WMA plus FM tuner
• 1,8” (4,5 cm) podsvietený farebný displej pre prehľadné zobrazovanie
• Uloží až 500 skladieb alebo 250 fotografií, alebo 4 hodiny videa*
• Vychutnajte si videá WMV zakúpené online alebo z vášho PC

Vychutnajte si ju ihneď
• Ovládajte prehrávanie a súčasne si prezerajte knižnicu médií
• Systém SuperScroll™ nájde čo si želáte rýchlym a jednoduchým spôsobom
• Jedinečná navigácia v obaloch albumov pre vždy nový zážitok

Celá vaša zábava na cestách
• Vychutnajte si až 20 hodín hudby alebo 4 hodiny prehrávania videa*
• Automatická synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player
• Nabíjajte priamo pomocou vášho počítača cez port USB
• Zoznam skladieb na cestách a funkcia Odstrániť pre jednoduchšiu organizáciu
 



 Zoz. skladieb na cestách a Odstrániť

Zoznam skladieb na cestách a funkcia Odstrániť pre 
jednoduchšiu organizáciu

Jedinečná navigácia v obaloch albumov
Jedinečná navigácia v obaloch albumov pre vždy nový 
zážitok
SA5115/02

Hlavné prvky
• Množstvo hlavnej lepenky: 5
•

Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

1.8 palec
• Riadky textu: 7
• Rozlíšenie: 220 x 176 pixelov, 65-tisíc farieb
• Typ: displej LCD

Zvuk
• Zdokonalenie basov: Funkcia Concert sound EX
• Ekvalizér: 5 pásiem
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Hovorené slovo, Techno
• Frekvenčná odozva: 20 - 16 000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 2,5 mW (16 ohmov)
• Odstup signálu od šumu: > 82dB
• THD: 0,1%

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 16; 22,050; 32; 

44,1; 48
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie hudobných súborov a predplatené 
hudobné služby

Prehrávanie videa
• WMV9: Až 384 KB/s, 220 x 176, 24 snímok za 

sekundu (Ostatné formáty podporované pomocou 
dodaného konverzného softvéru)

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie súborov, predplatené služby a služby 
zapožičiavania videa

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

Rádio FM
• Funkcie FM rádia: Autom./Ručné ukladanie, 

Zoznam predvolieb, Triedenie

Užitočná funkcia
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní
• Indikácia nabitej batérie: áno
• Indikácia slabej batérie: áno
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll: áno

• SuperPlay: áno
• Ovládanie hlasitosti: áno

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

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 1 GB
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: Až 500 piesní

Napájanie
• Kapacita batérií: 630 mAh
• Typ batérie: LI-Polymér
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 20 hodín 

zvuku alebo 2 hodiny videa
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Softvér
• Správca zariadení: áno
• Prehrávač Windows Media Player 11: áno
• 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).

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno, s IFU, Správcom zariadení a 

prehrávačom Windows Media Player
• Slúchadlá: AY3809
• USB kábel: AY3911
• Stručná príručka spustenia: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Systém Windows XP 

(SP2) alebo Windows Vista
• Mechanika CD-ROM: áno
• Zvuk. karta: áno
• Videokarta: áno

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Rozmery
• Hmotnosť produktu: 0,060 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 46 x 9,9 x 92,5 mm
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 135 x 40 x 

195 mm
• Váha vrátane balenia: 0,250 kg
• Rozmery hlavnej lepenky: 196 x 205 x 146 mm
Technické údaje
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