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P3, WMA , fotografii și videoclipuri

 videoclipurile, fotografiile și melodiile preferate cu noul player Philips 

st player portabil de ultimă generaţie dispune de un display color de 2,2” de 

 și poate reda până la 4 ore de înregistrări video.
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ltaţi melodiile preferate în format MP3 și WMA (DRM) și la radioul FM
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Linii de text: 7
• Rezoluţie: QVGA, 320 x 240 pixeli, 65.000 de 

culori
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 2,2 inch

Sunet
• Separare canale: 40 dB
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Rock, Funk, Hip 

Hop, Tehno
• Răspuns în frecvenţă: 60 - 18k Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 85 dB
• Putere de ieșire: 2 x 3mW
• THD: 1%

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Acceptă etichete ID3: Titlu album și nume artist
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps
• Rată de eșantionare WMA : 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri de muzică

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 2 GB
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate de memorare WMA: Până la 900 de 

piese*

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• Setări prestabilite staţie: 10

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 High Speed

Comoditate
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului
• Funcţie: Blocare tastatură
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Indicator baterie descărcată
• SuperPlay

• Superscroll
• Controlul volumului

Accesorii
• CD-ROM: Da, cu IFU, Device Manager, Media 

Converter și Windows Media Player
• Căști: AY3815
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: AY3930

Software
• Manager echipament: pentru restaurare și 

upgrade
• Windows Media Player 11
• Media Converter pentru Philips: Convertește 

următoarele formate pentru redare: AVI 
(formatul Microsoft video1), MPEG-1, 2, 4, DVD 
(*.vob), MOV, WMV, RM etc. Necesită instalarea 
Quicktime (pentru fișiere MOV) și WMP 10 sau o 
versiune superioară (pentru WMV).

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• PC OS: Windows XP (SP2) sau Windows Vista
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 135  x 39 x 195 mm
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 93,5 x 53,2 H x 12,5 

mm
• Greutate produs: 0,075 kg

Alimentare
• Capacitate baterie: 800 mAh
• Tip baterie: Li-Polimer
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 15 

ore de redare audio și 4 ore de redare video
• Reîncărcabil: Da, prin USB

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Prezentare

Redare video
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri video

• WMV9: Până la 384 kbps, 320x240, 30 cadre/s 
(alte formate acceptate după instalarea software-
ului de conversie corespunzător)

•

Player audio/video cu memorie Flash
2GB*  
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