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Imagem/Visualização
• Tipo: LCD
• Resolução: 128 x 32 pixels
• Retroiluminação do ecrã: Azul

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 4 mW
• Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Hip Hop, Funk
• Frequência de resposta: 30 - 18.000 Hz Hz
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Separação de canais: 50 dB

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, Áudio 

Windows Media™
• Suporte de Identificação ID3: Título do género
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 192

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 1024
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade de memória musical, MP3: até 240 

músicas MP3 (128 kbps e 4 min.)
• Capacidade de memória musical, WMA: até 480 

músicas em WMA (64 kbps e 4 min.)

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Acessórios
• Auscultadores: AY3808
• cabo USB: Conector USB AY3922
• Fita para o pescoço
• Manual de início rápido
• CD-ROM: AY4509

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• sistema operativo do PC: W 98SE, 2000 (SP4...), 

ME, XP (SP1...)
• memória RAM: 128 MB
• Placa de som
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Tipo de embalagem: Clamshell
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 197X40X197 mm
• Dimensões do cartão principal: 

240 x 216 x 152 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Dimensões do produto (LxPxA): 30,2 x 16,5x85 

mm

Corrente
• Pilhas incluídas
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
• Tempo de Reprodução da Bateria (WMA): 8 h (1x 

pilha alcalina AAA)
•

Leitor áudio flash
1 GB*  

Especificações

Data de publicação  
2007-12-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 101 02319
EAN: 87 10895 93110 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SA159

Produto

Equalizad
O Equaliza
que optimiz
melhorar es
Equalizado
para definir
frequência s
Equalizado
consoante o

* 1GB = Mil m
disponível s

* A vida útil d
característic

* Capacidade
e codificaçã
MP3.

* Windows M
marcas com
Unidos e/ou

* A velocidad
sistema ope
/02

s em de

or
dor permite
am certas 
tilos musica

r utilizam te
 automatica
onora para

r permite de
 estilo mus

ilhões de byt
erá inferior.
as pilhas varia 
as do materia

 de armazenam
o de 64 kbps e

edia e o logó
erciais regista
 em outros p
e de transferê
rativo e config
 seleccionar modos predefinidos 
bandas de frequência para 
is específicos. Os leitores com 
cnologia de equalização gráfica 
mente o melhor equilíbrio de 

 um determinado estilo musical. O 
sfrutar de um excelente som 

ical.

es; a capacidade de armazenamento 

de acordo com a utilização dada e com as 
l.
ento calculada em 4 minutos por canção 
m WMA ou codificação de 128 Kbps em 

tipo Windows são marcas registadas ou 
das da Microsoft Corporation nos Estados 
aíses.
ncia actual pode variar com base no seu 
uração do sistema.
staque

http://www.philips.com

