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• ∆υνα
• Φων
• Αυτό
λετε
ε το jukebox όπου και αν βρίσκεστε

ν αγαπηµένη σας µουσική σε MP3 ή WMA µε το εύχρηστο GoGear Micro Jukebox 

ι τόσο µικρό, που µπορείτε να το κρύψετε πίσω από µια πιστωτική κάρτα! Βρείτε αµέσως 

ου θέλετε χάρη στη λειτουργία πλοήγησης SuperScroll και πραγµατοποιήστε εύκολα 

ραφές.

ύστε τη µουσική όταν και όπου θέλετε
µη 3 GB* για αποθήκευση µέχρι 1,500 τραγουδιών
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
ό και φοριέται - ζυγίζει µόνο 45 γραµµάρια

άλη οθόνη µε οπίσθιο φωτισµό για άνετη προβολή, παντού

η και έξυπνη εµπειρία µουσικής στο δρόµο
rPlay™ για εύκολη αναπαραγωγή jukebox µε ένα πάτηµα
ιουργήστε και επεξεργαστείτε γρήγορα λίστες αναπαραγωγής
rScroll™ για εύρεση τραγουδιών µε απλό και γρήγορο τρόπο

ική και ακόµα περισσότερα
τότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού
ητικές εγγραφές
µατος συγχρονισµός µε το Windows Media Player
 

Philips
Micro jukebox

3 GB*

HDD085



 

Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Ενδείξεις: Κατάσταση µπαταριών, DBB
• Γραµµές κειµένου: 4
• Ανάλυση: 96 x 64 pixel
• Τύπος: LCD

Ήχος
• Βελτίωση µπάσων: Ψηφιακή ενίσχυση µπάσων
• Ισοσταθµιστής: 5 ζώνες
• ∆υνατότητα προσαρµογής ισοσταθµιστή
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Φανκ, 

Techno, Χιπ χοπ
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz Hz
• Ευαισθησία: <100 dB
• THD: 0,01-0,1%
• Ισχύς: 2x5 mW (16 ohm)

Αναπαραγωγή ήχου
• Προσωρινή αποθήκευση µνήµης: 16 MB
• Φορµά συµπίεσης: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Ένδειξη άλµπουµ, 

Τίτλος άλµπουµ και όνοµα καλλιτέχνη, Τίτλος 
είδους, Τίτλος κοµµατιού & όνοµα καλλιτέχνη

• Υποστήριξη ID3-tag: ναι
• Ρυθµός bit MP3: 32-320 kbps και VBR
• Ρυθµός bit WMA: 32-192 kbps
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας WMA: 8, 11, 025,16, 22, 

050, 32, 44,1, 48

Λήψη ήχου
• Φορµά αρχείου ήχου: WAV
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο: µονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: ναι

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: Σκληρός δίσκος
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 3* GB
• Συµβατότητα µε κατηγ. µαζικής αποθήκ.: ναι
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης: Έως και 1,500 

τραγούδια*

Συνδεσιµότητα
• Υποστήριξη υπολογιστή: PC
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Είσοδος DC: 5 V
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος DC, Έξοδος ακουστικών, Θύρα USB 
τύπου Β

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Επιλογές σύνδεσης Internet: ∆υνατότητα 

αναβάθµισης
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας: ναι
• Ένδειξη πλήρους φόρτισης µπαταρίας: ναι
• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας: ναι
• Λειτουργία: Κλείδωµα πληκτρολογίου
• Υποστήριξη γλωσσών: 

Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe+άλλες
• Superscroll: ναι

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό/Φορτιστής AC/DC: Πολλών 

τάσεων (AY4108)
• CD-ROM: µε πρόγραµµα εγκατάστασης, 

λογισµικό PC, εγχειρίδια χρήσης
• Ακουστικά: SHE775
• Λουράκι αυχένα: AY4215
• Θήκη: AY4232
• Καλώδιο USB: AY3911
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM: 

Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
• Κάρτα εγγύησης: ναι

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 100 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows XP 

(SP1 ή µεταγενέστερο)
• Επεξεργαστής: Pentium II ή ταχύτερος
• Μνήµη RAM: 64 MB
• Κάρτα ήχου: ναι
• Κάρτα εικόνας: ναι

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

252 x 93 x 153 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

19" x 168 x 266 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 53 χιλ. x 86 

χιλ. x 16,7 χιλ. χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.078 κ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box

Ρεύµα
• Τύπος τροφοδοτικού: 100 - 240 V
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 610 mAh
• Τύπος µπαταρίας: Λιθίου
• Χρόνος φόρτισης: πλήρης φόρτιση σε 4 ώρες ώρ.
• Επαναφορτιζόµενη: ναι
• ∆υνατότητα αφαίρεσης/αντικατάστασης: ναι

Λογισµικό
• Windows Media Player 10
• ∆ιαχείριση συσκευών: ναι
•

Micro jukebox
3 GB*  
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 πραγµατοποιείτε κύλιση σε 
πορείτε είτε να µετακινηθείτε 

υσικών κοµµατιών ένα-ένα 
 πατήσετε και να κρατήσετε 
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εία κύλιση στο κοµµάτι που 

ορείτε να αποκτήσετε γρήγορη 
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µουσικών κοµµατιών ή 
 Μπορείτε να ακούσετε όλη τη 
ρίες µουσικών βιβλιοθηκών 
ς κατηγορίες καλλιτεχνών ή 
ίνοντας την κατηγορία και 
ναπαραγωγής. Το jukebox 
γωγή όλης της µουσικής µε βάση 

των κατηγοριών. Μπορείτε επίσης 
rPlay™ µε τη λειτουργία 

νάληψης για να αυξήσετε την 
.
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