
абавлявайте се с вашите 
З
сним
Подчертано 

да се отдадет

PlaysForSure г

Изжи
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• Мал
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Ваши
• Play
• Авто
• Радв
ки и музика
изящен и ултраинтуитивен, GoGear HDD1620 с 6GB* дава възможност без усилие 

е на света на MP3 и WMA музиката и на снимките със Sensory Touchpad SuperScroll. 

арантира, че GoGear ще работи с вашия компютър с Windows XP.

вейте музиката - по всяко време, навсякъде
волствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
м цветен дисплей с подсветване с най-голямо удобство за гледане навсякъде
* за съхраняване на до 3000* песни или 1600* снимки
ък и удобен за носене - навсякъде с вас

бързо управление на музика и снимки
rScroll™ навигацията намира песни по прост и бърз начин
о създаване и редактиране на списъци за изпълнение
сване на реч

зорни бутони за интуитивно управление
глед на снимките на 1,5-инчов LCD екран с 65 х. цвята

те снимки и музика в движение - всеки ден
sForSure* само с Windows XP
матична синхронизация с Windows Media Player
айте се на 18-часа* работа в режим на възпроизвеждане на музика
 

Philips GoGear
Микроджубокс

6GB*

HDD1620



 

Картина/дисплей
• Тип: Трансмисивна CSTN
• Размер на екрана по диагонал (инча): 1,5 инч
• Разделителна способност: 128 x 128 пиксела, 

65 х. цвята
• Редове текст: 7
• Цвят на фоновото осветление: бял

Звук
• Еквалайзер: 5-лентов
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Хип-

хоп, Рок, Реч, Поп, R & B (ритъм и блус), Денс, 
Електронна музика, Лондж

• Честотен обхват: 20 - 16 000 Hz
• THD: 0,1%
• Съотношение сигнал/шум: >82 dB
• Изходна мощност: 2 x 5 mW (16 ома)
• Чувствителност: < 100dB
• Еквалайзер по избор
• Подобрение на басите: SRS WOW басов 

високоговорител

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, Windows 

Media™ Audio, WAV
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 32-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48
• Буферна памет: 32 MB
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на албума и 

изпълнителя, Наименование на жанра, Име на 
песен и изпълнител

Прихващане на звук
• Записване на реч: да
• Вграден микрофон: моно
• Звуков файлов формат: WAV

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: Твърд диск
• Капацитет на твърдия диск: 6* GB
• Капацитет на паметта за музика: До 3000 

песни*

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 5 V
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0
• Съединител: Philips съединител за докинг-

станция

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията: да
• Индикатор за заредена батерия: да
• Индикатор за паднала батерия: да
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Language support: 

англ.,фр.,исп.,флам.,нем.,порт.,шв., ит., кит.опр., 
кит.трад., яп., кор.

• Superscroll: да

Аксесоари
• AC/DC адаптер/зарядно устройство: За 

различни напрежения (AY4109)
• USB кабел: комбиниран с AC/ DC адаптер в Y-

кабел
• Слушалки: SHE9500BI/00
• Торбичка: Гумен предпазен калъф (AY4237)
• CD-ROM: с инсталатор, софтуер за PC, 

ръководства
• Ръководство за потребителя на CD-ROM: EN, 

FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, 
EL, PL, SL

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP (SP1 

или по-нов)
• Процесор: Pentium II или по-добър
• Капацитет на твърдия диск: 100 MB
• RAM памет: 64 MB
• CD-ROM устройство: да
• Звукова платка: да
• Видеоплатка: да

Размери
• Количество в общия кашон: 3 инча
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

153 x 95 x 153 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

53 7 x 86 0 x 16 3 мм
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на кашона: 165 x 305 x 165 мм
• Тегло на изделието: 0 087 кг

Мощност
• Капацитет на батериите: 610 mAh
• Тип батерия: литиево-йонна
• Време за зареждане: 1 час за бързо зареждане 

(70%), 4 часа за пълно зареждане ч
• Акумулаторна: да
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 17 

часа*

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Слайдшоу: да

Софтуер
• Windows Media Player 10
• Управление на устройства: да
• PlaysForSure: Изтегляне на аудио, Абониране за 

аудио
•

Микроджубокс
6GB*  
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