
 

 

Philips
Flash Audio-speler

512 MB*

SA4101
Uw digitale muziek voor onderweg

voor MP3- en WMA-muziek
Geniet onderweg van uw MP3- en WMA-muziek met de Philips SA4101. Luister de hele 
dag naar muziek met een AAA-batterij.

Uw muziek, uw gegevens - onderweg, elke dag
• MP3 en WMA afspelen
• Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment
• Snelle downloads vanaf uw PC via USB 2.0*
• Ondersteunt gedownloade muziek

Klaar om te dragen, klaar om te vertrekken
• Geniet van maximaal 10 uur afspeeltijd*
• Klein en draagbaar voor ultieme draagbaarheid
• Plug & Play-gegevens

Simpele en intuïtieve muziekervaring
• LCD-scherm met achtergrondverlichting en keuze uit 7 kleuren
• De equalizer geeft een optimaal geluid voor uw muziekstijl



 MP3 en WMA afspelen
Met audiocompressietechnologie kunnen grote 
digitale muziekbestanden tot 10 keer worden 
verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch 
verslechtert. MP3 en WMA zijn twee 
compressieformaten waarmee u een wereld aan 
muziek kunt afspelen op uw GoGear-speler. 
Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale 
muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's 
naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over 
naar uw speler.

Spraakopname
De spraakopnamefunctie verandert uw GoGear-
speler in een handig dicteerapparaat. U kunt niet 
alleen muziek afspelen of naar de radio luisteren, 
maar u kunt ook berichten of herinneringen voor uw 
werk of school opnemen, evenals 
boodschappenlijstjes, telefoonnummers en zelfs 
songteksten. Als u op de opnameknop drukt en in de 
ingebouwde microfoon spreekt, worden de 
spraakberichten gecomprimeerd en opgeslagen in 
het interne geheugen. Met de spraakopnamefunctie 
kunt u altijd en overal alles opnemen!

LCD-scherm in diverse kleuren
LCD-scherm met achtergrondverlichting en keuze 
uit 7 kleuren
SA4101/02

Kenmerken
• USB: High-speed USB 2.0
Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting: Ja, Zevenkleurige 

achtergrondverlichting
• Tekstregels: 2
• Resolutie: 32 x 128
• Type: LCD

Geluid
• Zenderscheiding: 45 dB
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock
• Frequentiebereik: 30 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Ondersteuning van ID3-velden: Titel van nummer 

en artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8,0, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• DRM: Versie 10

Audio vastleggen
• Audiobestandsindeling: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM

Opslagmedia
• Ingebouwd geheugen (RAM): 512 MB
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Geschikt voor massaopslag
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: Maximaal 

230 nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Comfort
• Firmware-upgrade mogelijk
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel

Accessoires
• Batterijen: AAA-alkaline
• Hoofdtelefoon: AY3809
• USB-kabel: AY3930
• Gebruikershandleiding op CD-ROM

Software
• Device Manager: Device Manager voor herstel en 

upgrades
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Audio downloaden, Audio-

abonnement

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP2 of 
hoger)

• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 135 x 38 

x 195 mm
• Verpakkingstype: Clamshell
• Productafmetingen (b x d x h): 31,5 x 23 x 77,8 mm

Vermogen
• Inclusief batterijen
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Afspeelduur op externe batterij: Maximaal 10 uur
•
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