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SA5125
Η μουσική και τα βίντεό 

σας εν κινήσει
Ετοιμαστείτε για την απόλυτη ψυχαγωγία με το Philips SA5125 Video Player ψηφιακού 
ήχου. Χάρη στη φωτεινή μεγάλη οθόνη και το έξυπνο UI, αφοσιώνεστε πλήρως στη 
μουσική, τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας.

Απολαύστε μουσική και βίντεο - πάντα, παντού
• Απολαύστε μουσική MP3 και WMA καθώς και ραδιόφωνο FM
• Έγχρωμη οθόνη 1,8" με οπίσθιο φωτισμό για άνετη προβολή
• Αποθηκεύει μέχρι 1.000 τραγούδια ή 500 φωτογραφίες ή 8 ώρες βίντεο*
• Απολαύστε βίντεο WMV που αγοράσατε online ή από τον υπολογιστή σας

Άμεση απόλαυση
• Έλεγχος αναπαραγωγής κατά την περιήγηση στη βιβλιοθήκη μέσων
• Με το SuperScroll™ μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε γρήγορα και απλά.
• Μοναδική πλοήγηση στα εξώφυλλα άλμπουμ για μια νέα εμπειρία κάθε φορά

Για ψυχαγωγία χωρίς όρια
• Απολαύστε αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 20 ώρες ή βίντεο μέχρι 4 ώρες*
• Αυτόματος συγχρονισμός με Windows Media Player
• Απευθείας φόρτιση από τον υπολογιστή σας μέσω USB
• Λειτουργία γρήγορης δημιουργίας λίστας αναπ. & διαγραφής για εύκολη οργάνωση
 



 Γρήγορη δημ/γία λίστας αναπ. & 
διαγραφή

Λειτουργία γρήγορης δημιουργίας λίστας αναπ. & 
διαγραφής για εύκολη οργάνωση

Μοναδική πλοήγηση στα εξώφυλλα 
άλμπουμ
Μοναδική πλοήγηση στα εξώφυλλα άλμπουμ για 
μια νέα εμπειρία κάθε φορά
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Χαρακτηριστικά

Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 1,8 ίντσα
• Ανάλυση: 220x176 pixel , 65K χρώματα
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Γραμμές κειμένου: 7

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: Ήχος Concert EX
• Ισοσταθμιστής: 5 ζώνες
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Φανκ, Χιπ 
χοπ, Τζαζ, Ροκ, Ομιλία, Techno

• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 16 000 Hz
• Ισχύς: 2x2,5mW (16 Ohm)
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 82 dB
• THD: 0,1%

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 16, 22,050, 32, 

44,1 ,48
• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 

Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
μουσικής

Αναπαραγωγή βίντεο
• WMV9: Μέχρι 384kbps, 220x176 , 24fps (Άλλα 
φορμά υποστηρίζονται χρησιμοποιώντας το 
παρεχόμενο λογισμικό μετατροπέα)

• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 
Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
και ενοικίασης βίντεο

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Slide show: ναι

Ραδιόφωνο FM
• Λειτουργίες ραδιοφώνου FM: Αυτόμ. αποθήκ./
Μη αυτόμ. αποθήκ., Προρυθμισμένη λίστα, 
Ταξινόμηση

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Ένδειξη πλήρους φόρτισης μπαταρίας: ναι
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας: ναι
• Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Superscroll: ναι
• Έλεγχος έντασης ήχου: ναι
• SuperPlay

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 2GB
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, WMA: Μέχρι 

1.000 τραγούδια

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 630mAh
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: 
Μέχρι 20 ώρες για ήχο ή 2 ώρες για βίντεο

• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB

Λογισμικό
• Διαχείριση συσκευών
• Windows Media Player 11
• Μετατροπέας μέσων για Philips: Μετατρέπει τα 
ακόλουθα φορμά σε συσκευή αναπαραγωγής: 
AVI(φορμά Microsoft video1), MPEG-1,2,4, 
DVD(*.vob),MOV,WMV,RM κλπ. Απαιτεί 
εγκαταστάσεις Quicktime (για MOV) και WMP10 
ή ανώτερες (για WMV).

Αξεσουάρ
• CD-ROM: Ναι, με IFU, Διαχείριση συσκευών και 

Windows Media Player
• Ακουστικά: AY3809
• Καλώδιο USB: AY3911
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 

(SP2) ή Windows Vista
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Κάρτα ήχου
• Κάρτα εικόνας

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο

Διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 0,060 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 46 x 9,9 x 92,5 
χιλ.

• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 135 x 40 x 195 
χιλ.

• Βάρος με την συσκευασία: 0,250 κ.
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

196 x 205 x 146 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 5
•

Προδιαγραφές
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