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Görüntü/Ekran
• Arka ışık
• Metin satır sayısı: 7
• Çözünürlük: QVGA, 320 x 240 piksel, 65K renk
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (inç): 2,2 inç

Ses
• Kanal ayırma: 40 dB
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Rock, Funk, Hip 

Hop, Tekno
• Frekans tepkisi: 60 - 18k Hz
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB
• Çıkış Gücü: 2 x 3mW
• THD: %1

Müzik Çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
• ID3 Etiket desteği: Albüm ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22.050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Dijital Haklar Yönetimi: Taşınabilir Cihazlar için 

Windows Media DRM ile müzik yükleme ve 
abonelik desteği

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafızası kapasitesi, WMA: 1800 şarkıya 

kadar

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM
• Ayarlanmış istasyon: 10

Bağlanılabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Yükseltilebilir bellenim
• İşlev: Tuş kilidi
• Pil şarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Düşük pil gösterimi
• SuperPlay
• Superscroll
• Ses kontrolü

Aksesuarlar
• CD-ROM: Evet, IFU, Aygıt Yöneticisi, Ortam 

Dönüştürücüsü ve Windows Media Player ile 
birlikte

• Kulaklıklar: AY3815
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• USB kablosu: AY3930

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme
• Philips için Ortam Dönüştürücü: Aşağıdaki 

formatları oynatıcıya uygun hale dönüştürür: AVI 
(Microsoft video1 format), MPEG-1,2,4, DVD 
(*.vob), MOV,WMV,RM vb. Quicktime (MOV 
için) ve WMP10 veya üzeri (WMV için) kurulum 
gerektirir.

• Windows Media Player 11

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve 
PC yazılım yükseltmelerine erişim için)

• PC OS: Windows XP (SP2) veya Windows Vista
• USB: Boş USB portu

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 135 x 39 x 195 

mm
• Ambalaj türü: Kapak
• Ürün boyutları (GxDxY): 93,5 x 53,2 H x 12,5 mm
• Ürün ağırlığı: 0,075 kg

Güç
• Pil kapasitesi: 800mAh
• Pil Tipi: LI Polimer
• Dahili pille kullanım süresi: 15 saate kadar müzik 

veya 4 saate kadar video
• Şarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Resim Oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• Dijital Haklar Yönetimi: Taşınır Cihazlar için 

Windows Media DRM ile video yükleme, abonelik 
ve kiralama desteği

• WMV9: 384 kbps, 320x240 , 30fps değerlerine 
kadar (Birlikte verilen dönüştürme yazılımı ile 
diğer formatlar da desteklenir)

•

Flash video/müzik çalar
4GB*  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 4.1.10

12 NC: 8670 000 30218
EAN: 87 12581 33652 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SA604

Ürün öz

SuperScr
Çift fonksiy
arama yapa
Parça listen
ilerleyebilir 
istediğiniz p

* 1GB = 1 mi
* Şarj edilebil

değiştirilme
ve ayarlara 

* Windows M
Corporatio
ticari marka

* Gerçek akta
konfigürasy

* WMA DRM
destekleme
5/02

ellikleri

oll™
onlu arama
rken, kolay
iz içinde pa
veya basılı t
arçaya gide

lyar bayt; kulla
ir pillerin şarj e
leri gerekebilir
bağlı olarak de
edia ve Windo
n adına ABD'd
lardır.
rım hızı işletim

onunuza göre 
10 ile uyumlu

ktedir
 tuşları, geniş kütüphanelerde 
 ve hızlı kontrol olanağı sağlar. 
rçalar arasında birer birer 
utarak SuperScroll™ ile hızla 
bilirsiniz.

nılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
dilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma 
ğişebilir.
ws logolu ticari markalar, ya da Microsoft 
e ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş 

 sisteminize ve yazılım 
değişebilir.
 yükleme ve abonelik hizmetlerini 

http://www.philips.com

