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gancki i niebywale intuicyjny — odtwarzacz GoGear HDD1620 z pamięcią 6 GB* 

chanie ulubionej muzyki MP3 i WMA oraz przeglądanie zdjęć za pomocą tabliczki 

nkcją SuperScroll. System PlaysForSure zapewnia współpracę z komputerem z systemem 

a — zawsze i wszędzie
* pamięci umożliwiającej zapisanie do 3000 utworów lub 1600 zdjęć

z się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
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y kolorowy wyświetlacz z podświetleniem zapewnia doskonałą czytelność

szybkie zarządzanie muzyką i zdjęciami
cyjne sterowanie za pomocą przycisków dotykowych
igacja SuperScroll™ — łatwe i szybkie wyszukiwanie utworów
glądanie zdjęć na 1,5-calowym ekranie LCD wyświetlającym 65 tys. kolorów
e tworzenie i edycja list odtwarzania

rywane notatek głosowych

 muzyka i zdjęcia zawsze przy Tobie
z się 18 godz.* odtwarzanej muzyki
matyczna synchronizacja z programem Windows Media Player

sForSure* tylko na komputerach z systemem Windows XP
 

Philips GoGear
Miniaturowy odtwarzacz

6 GB*

HDD1620



 

Obraz/wyświetlacz
• Typ: CSTN, dotykowy
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,5 cale
• Rozdzielczość: 128 x 128 pikseli, 65 tys. kolorów
• Ilość linii teksu: 7
• Kolor podświetlenia: Biały

Dźwięk
• Korektor: 5-pasmowy
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Hip Hop, 

Rock, Słowo mówione, Pop, RnB, Dance, 
Electronica, Lounge

• Pasmo przenoszenia: 20 – 16 000 Hz
• THD: 0,1%
• Stosunek sygnału do szumu: >82 dB
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW (16 omów)
• Czułość: < 100 dB
• Możliwość dostosowania korektora
• Funkcje poprawy tonów niskich: System SRS 

WOW

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8, 

11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
• Bufor: 32 MB
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł albumu i nazwa 

wykonawcy, Nazwa gatunku, Tytuł ścieżki i nazwa 
wykonawcy

Przechwytywanie sygnału audio
• Nagrywanie głosu
• Wbudowany mikrofon: mono
• Format pliku audio: WAV

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: Dysk twardy
• Pojemność twardego dysku: 6* GB
• Pojemność pamięci nagrań: Do 3000 utworów*

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 5 V
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Złącze: Złącze stacji dokującej firmy Philips

Wygoda
• Wskaźnik ładowania baterii
• Wskaźnik pełnego naładowania
• Wskaźnik niskiego poz. naładowania
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Obsługa języka: ang., fran., hiszp., hol., niem., port., 

szw., włos., chiń. upr., chiń. trad., jap., koreań.
• Szybkie przewijanie (Superscroll)

Akcesoria
• Zasilacz/ładowarka sieciowa: Model 

wielonapięciowy (AY4109)
• przewód USB: zintegrowane zasilanie sieciowe w 

przewodzie Y
• Słuchawki: SHE9500BI/00
• Pokrowiec: Ochronny pokrowiec gumowy 

(AY4237)
• CD-ROM: z instalat., oprog. PC, instr. obsługi
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM: EN, FR, 

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

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP 

(dodatek SP1 lub nowszy)
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pojemność dysku twardego: 100 MB
• Pamięć RAM: 64 MB
• napęd CD-ROM
• Karta dźwiękowa
• Karta wideo

Wymiary
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

153 x 95 x 153 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

53 7 x 86 0 x 16 3 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

165 x 305 x 165 mm
• Waga produktu: 0 087 kg

Zasilanie
• Pojemność baterii: 610 mAh
• Rodzaj baterii: Li-ion
• Czas ładowania: szybkie: 1 godz. (70%), pełne: 

4 godz. godz.
• Akumulator
• Czas odtwarzania na bater. wewn.: do 17 godz.*

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów

Oprogramowanie
• Windows Media Player 10
• Menedżer urządzeń
• System PlaysForSure: Pobieranie plików audio, 

Subskrypcja plików audio
•

Miniaturowy odtwarzacz
6 GB*  
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