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Atletas ouvem música para o esporte e não somente
por esporte.

Sintonizadas com esta necessidade, a Philips e a
Nike, líderes mundiais em tecnologia e produtos
esportivos, criaram a linha Portable Sport Audio, os
portáteis que acompanham o ritmo de quem vive em
movimento.

Este mp3-CD player é especialmente projetado para
esportistas.
Resistente e com design inovador, toca CDs
convencionais e compactos (8 cm) e CD-Rs com arquivos
mp3, garantindo 8 minutos de memória antichoque.
Seu controle remoto com display e as faixas para a
mão ou cintura proporcionam a maior praticidade e
comodidade, com a melhor solução de fixação no
corpo, sem interferir na performance do atleta.

A Philips e a Nike ouviram as expectativas dos atletas
e agora os atletas estão ouvindo o Portable Sport Audio.
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Benefícios

> projetado para uso em movimento

> botões que não exigem controle

visual

> mecanismo antichoque

> solução inteligente de

distribuição do cabo

Recursos

> reproduz CDs padrão e CDs 

com arquivos mp3 por

até 10 horas de música

[150 músicas]

> proteção eletrônica antichoque

[480 segundos para mp3-CD]

[200 segundos para CD de 

áudio]

> display de alta resolução

> pilha de 24 horas 

> dynamic bass boost - reforço 

dos sons graves

Características técnicas
Amplificador / Sistema
Potência de saída: 2 x 3 mW
Conversor D/A de 1 bit para reprodução de som puro
Digital dynamic bass boost
Controle de volume giratório
Taxa S/N [pesado A]: >80 dB
Resposta de freqüência: 20 Hz – 20 kHz

Reprodução
Suporta CD-ROM, CD-R e CD-RW em ISO 9660
Formato joliet e UDF
Reprodução de 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128,
160, 192, 224, 256 e 320 Kbps por faixa de mp3
Suporta taxa de bit variável por faixa
Suporta CDs com faixas de música com taxa de bit
misturada

Proteção Eletrônica Antichoque
MP3-CD: 480 seg Magic ESP em 128 Kbps
Áudio CD: 200 seg ESP

Display de LCD (cristal líquido) [matriz de ponto]
Indicações para número de faixa e álbum, tempo, funções
CD, situação de ESP e pilha. Títulos das músicas,
nome do artista e nome do álbum serão mostrados
desde que estejam contidos no arquivo.

Conexões
Fone de ouvido / saída de linha: estéreo, 3,5 mm
Entrada DC: 4,0 mm, 4,5 V, centro ‘+’

Alimentação
Pilha: 2 x 1,5 V, tipo AA/LR6/UM3 célula
Tempo de funcionamento com pilha: [2 x AA alcalina]
mp3-CD 24 horas / CD: 15 horas
Desligamento automático de corrente

Dados Gerais
Produto
Peso líquido: 230 g 
Dimensões [mm]: 147 larg. x 147 alt. x 33 prof.

Embalagem Individual
Dimensões [mm]: 200 larg. x 263 alt. x 125 prof.
Código de barras (EAN): 87 10895 738200
Material da caixa: plástico resistente à alta temperatura

Embalagem Coletiva 
Dimensões [mm]: 383 larg. x 297 alt. x 228 prof.
Código de barras caixa (EAN): 87 10895 744195
Quantidade na embalagem: 3

Acessórios do Produto
[a] fone de ouvido esportivo [SBC HJ020/77E]
[b] controle remoto [AY3773]
[c] cinta para mão [AY3286]
[d] CD-ROM [AY3493]
[e] adaptador AC/DC [AY3170]
[f] 2 x pilhas AA
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