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SA5145
Vaše hudba a video na cestách

Připravte se na dokonalou zábavu s přehrávačem digitálního audia a videa Philips SA5145. 
Jeho jasný, velký displej a intuitivní uživatelské rozhraní vás snadno vtáhnou do světa 
hudby, videa a fotografií.

Zážitek z hudby a videa – kdykoliv a kdekoliv
• Užijte si hudbu ve formátu MP3 nebo WMA s tunerem VKV
• 1,8palcový barevný podsvětlený displej pro pohodlné zobrazení
• Uložení až 2000 skladeb, 1000 fotografií nebo 16 hodin videa
• Vychutnejte si videa ve formátu WMV zakoupená online nebo z počítače

Zábava bez čekání
• Ovládejte přehrávání při prohlížení knihovny médií
• SuperScroll™ umožňuje snadné a rychlé vyhledávání
• Jedinečná navigace v uměleckých albech pro stále nové prožitky

Vaše oblíbená zábava kdekoliv na cestách
• Užijte si až 20 hodin hudby nebo 4 hodiny přehrávání videa*
• Automatická synchronizace s aplikací Windows Media Player
• Dobíjení přímo z počítače přes rozhraní USB
• Tvoření seznamu na cestách a funkce odstranění pro snadné uspořádání
 



 Seznam na cestách a funkce odstranění

Tvoření seznamu na cestách a funkce odstranění pro 
snadné uspořádání

Jedinečná navigace v uměleckých albech
Jedinečná navigace v uměleckých albech pro stále 
nové prožitky
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Přednosti
• SuperPlay: Ano •
Obraz/displej
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,8 palec
• Rozlišení: 220 x 176 pixelů, 65 000 barev
• Podsvětlení: ano
• Řádky textu: 7

Zvuk
• Zvýraznění basů: Zvuk Concert EX
• Ekvalizér: 5 pásem
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Mluvené slovo, Techno
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 16 000 Hz
• Výstupní výkon: 2x 2,5 mW (16 ohmů)
• Odstup signál/šum: > 82 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,1 %

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

16,22.050,32,44.1,48
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pro přenosná zařízení, podporuje stahování a 
služby předplatného a půjčování videa

Přehrávání videa
• WMV9: Až 384 kb/s, 220 x 176, 24 snímků za 

sekundu (další formáty podporované při použití 
dodávaného softwaru pro převod)

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
pro přenosná zařízení, podporuje stahování a 
služby předplatného a půjčování videa

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: ano

Rádio VKV
• Funkce rádia VKV: Automatické / ruční uložení, 

Seznam předvoleb, Řazení

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Indikace nabití akumulátoru: ano
• Indikace vybitých baterií: ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: ano
• Ovládání hlasitosti: ano

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 4 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 

2 000 skladeb

Spotřeba
• Kapacita baterie: 630 mAh
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba provozu na interní baterii: Až 20 hodin audia 

nebo 2 hodiny videa
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Software
• Správce zařízení: Ano
• Windows Media Player 11: Ano
• Média konvertor pro Philips: Převádí tyto formáty 

do přehrávače: AVI (formát Microsoft video1), 
MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM aj. 
Vyžaduje instalaci Quicktime (pro MOV) a WMP10 
nebo novější (pro WMV).

Příslušenství
• CD-ROM: Ano, s návodem k použití, Správcem 

zařízení a aplikací Windows Media Player
• Sluchátka: AY3809
• kabel USB: AY3911
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP2) nebo 

Windows Vista
• Mechanika CD-ROM: ano
• Zvuková karta: Ano
• Karta grafického adaptéru: Ano

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,060 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 46 x 9,9 x 92,5 mm
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 135 x 40 x 

195 mm
• Hmotnost včetně balení: 0 250 kg
• Rozměry master kartonu: 196 x 205 x 146 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 5
Specifikace
Audio video přehrávač Flash
4 GB*  
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