
ovaţii pentru sportivi
In
Player digital audio cu 256MB pentru alergători

Urmăriţi.... Ascultaţi... Start! Pe lângă redarea fișierelor audio, MP3run poate monitoriza 

sportivii. Utilizând un senzor wireless pentru viteză și distanţă, datele sunt stocate pe 

player, putând fi încărcate ulterior la nikerunning.com.

O inovaţie pentru sportivi
• Memorie încorporată de 256 MB
• Muzică 100% fără întreruperi
• Feedback audio la cerere pentru viteză, distanţă și oră.
• Detectare automată a tuturor datelor rulate
• Tuner digital FM cu 10 posturi prestabilite
• Portabil
• Bandă de fixare pe braţ, pentru sport
• Lumină stroboscopică pt. vizibilitate mai bună în iluminare slabă
• Beneficiaţi de redare MP3 și WMA
• Ecran LCD cu fundal iluminat
• Acumulator reîncărcabil încorporat
• Durată de viaţă a bateriei - 10 ore
• Navigare simplă prin meniu
Philips
Player audio sport

256MB*
PSA260
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Indicaţii: Nume album, Nume artist, Stare 

baterie, DBB, Frecvenţă, Posturi presetate, Oră, 
piesă

• Tip: LCD

Sunet
• Amplificare bas: Digital Bass Boost
• Setări egalizator: Funk, Hip Hop, Rock, Tehno
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >80
• Putere de ieșire (RMS): 2 - 5 mW
• Controlul volumului: digital

Redare audio
• Format compresie: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Acceptă etichete ID3: Indicare album, Titlu 

album și nume artist, Titlu gen, Titlu piesă și 
nume artist

• Acceptă etichetă ID3
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 256
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Compatibil Mass Storage
• Capacitate de memorare MP3: până la 65 (128 

kbps)
• Capacitate de memorare WMA: până la 130 (64 

kbps)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Gamă de frecvenţe: 87,5 - 108 MHz
• Setări prestabilite staţie: 10
• Mărci de tunere: FM Stereo

Conectivitate
• Bluetooth
• Profiluri Bluetooth: SPP
• Bluetooth Radio: Clasa 3
• Rază de acţiune Bluetooth: Până la 5 m
• Versiune Bluetooth: 1.1
• Intrare CC: 5 V

• Căști: 3.5 mm
• Ieșire linie: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accesorii
• Adaptor/Încărcător CA/CC: AY4102
• Bandă de fixare pe braţ: AY4208
• Purtător: AY4212
• CD-ROM: AY4486
• Căști: SBC HJ030/77I
• Monitorizare viteză și distanţă: AY4301
• Cablu USB: AY3912

Software
• DMM

Specificaţii pentru protecţia 
mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 1 GB
• Mac OS: 10
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Procesor de 300 MHz și peste
• Memorie RAM: 256 MB RAM
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Cantitate bax: 3
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

192 x 95 x 192 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 71 x 27 x 27 mm
• Greutate produs: 0,070 kg

Alimentare
• Tip adaptor: 100 - 240 V
• Întrerupere automată: SmartSave
• Capacitate baterie: 600
• Tip baterie: Li-ion
• Durată de încărcare: 4 ore - complet, 2 ore - 

rapid hr
• Durată de funcţionare cu baterii: 10 hr
• Reîncărcabil
•
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emorie încorporată de 256 MB*

uzică 100% fără întreruperi

DM wireless

eedback audio la cerere

etectare automată a datelor rulate

uner FM digital cu 10 presetări

ortabil

andă de fixare pe braţ, pentru sport

umină stroboscopică

eneficiaţi de redare MP3 și WMA

cran LCD cu fundal iluminat

cumulator reîncărcabil încorporat

urată de viaţă a bateriei - 10 ore

avigare simplă prin meniu

oduri Shuffle și Repeat

galizator
galizatorul vă permite selectarea modurilor 
restabilite ce optimizează anumite benzi de frecvenţă, 
entru a îmbunătăţi anumite stiluri de muzică. Playerele 
u egalizator utilizează tehnologia egalizării grafice 
entru a seta balansul optim al frecvenţei sunetelor 
entru stilul de muzică selectat. Egalizatorul vă permite 
ă vă bucuraţi de sunete optime, corespunzătoare 
tilului muzical.

ynamic Bass Boost (DBB)
ctivaţi Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvenţele de la 

imita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate 
lectronic pentru a obţine o reproducere consecventă a 
unetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor 
ste scăzut. Veţi auzi bași impresionanţi tot timpul.

igital Media Manager
igital Media Manager este un program software de la 
hilips care vă permite să transferaţi muzică, fotografii 
i fișiere video de pe dispozitiv pe calculator și invers. 
oftware-ul recunoaște dispozitivul atunci când este 
onectat la calculator. Printr-un simplu clic, puteţi 
ransfera fișiere între calculator și o varietate de 
ispozitive Philips.

ompatibil cu PC și Mac
PSA260/00

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Player audio sport
256MB*  


