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 svůj svět hudby a snímků díky skvělému 30GB* přehrávači GoGear HDD6320. Velmi 

ání Sensory Touchpad SuperScroll umožňuje klepnout, přetáhnout anebo odklepnout 

avigaci. Funkce PlaysForSure zajišťuje spolupráci přehrávače GoGear s operačním 

ndows XP počítače.

tnejte si hudbu - kdykoliv a kdekoliv
B* pro uložení až 15 000 písní nebo 8 400 snímků
utnejte si přehrávání MP3 a WMA
ý barevný podsvětlený displej pro pohodlné zobrazení kdekoliv

mně rychlá správa hudby a snímků
esy citlivé na dotek pro intuitivní ovládání
igace SuperScroll™ pro snadné a rychlé vyhledávání skladeb
dejte přehrávání při prohlížení hudební knihovny a alba
razení snímků na 2palcovém displeji TFT s 65 000 barev

na vaše hudba i snímky denně v pohybu
utnejte si až 18 hodin* přehrávání hudby
matická synchronizace s aplikací Windows Media Player
ce PlaysForSure* pouze v operačním systému Windows XP
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Obraz/displej
• Typ: TFT-Transreflective
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 2 palec
• Rozlišení: 220 x 176 pixelů,  65 000 barev
• Řádky textu: 8
• Barva podsvětlení: Bílá

Zvuk
• Ekvalizér: 5 pásem
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Hip Hop, Rock, 

Mluvené slovo, Pop, RnB, Dance, Electronica, 
Lounge

• Kmitočtová charakteristika: 20 - 16 000 Hz
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,1 %
• Odstup signál/šum: > 82 dB
• Výstupní výkon: 2x5 mW (16 ohmů)
• Citlivost: < 100 dB
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Zvýraznění basů: SRS WOW

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11 025;16;22 050;32;44,1;48
• Vyrovnávací paměť: 64 MB
• Podpora tagů ID3: Název alba a jméno interpreta, 

Název žánru, Název skladby a jméno interpreta

Záznam zvuku
• Nahrávání hlasu: ano
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Formát audiosouboru: WAV

Úložná média
• Typ zabudované paměti: Pevný disk
• Kapacita pevného disku: 30* GB
• Kapacita paměti pro hudbu: Až 15 000 písniček*

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 5 V
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Konektor: Konektor dokovací stanice Philips

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: ano
• Indikace nabití baterií: ano
• Indikace vybitých baterií: ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Jazyková podpora: 

Angličtina,francouzština,španělština,holandština,n
ěmčina,portugalština, švédština,italština,zjedn. 
čínština,trad. čínština,japonština,korejština

• Navigace Superscroll: ano

Příslušenství
• Síťový adaptér/nabíječka: Pro více napětí 

(AY4110)
• kabel USB: v kombinaci se síťovým adaptérem 

v kabelu Y
• Sluchátka: SHE9500BI/00
• Pouzdro: Ochranné gumové pouzdro (AY4238)
• CD-ROM: S instalátorem, počítačovým 

softwarem, manuály
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: EN, FR, ES, 

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

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP1 nebo 

novější)
• Procesor: Pentium II nebo vyšší
• Místo na pevném disku: 100 MB
• paměť RAM: 64 MB
• Mechanika CD-ROM: ano
• Zvuková karta: ano
• Karta grafického adaptéru: ano

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Rozměry balení (Š x V x H): 153 x 95 x 153 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

64 x 104 x 16 8 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry master kartonu: 165 x 305 x 165 mm
• Hmotnost výrobku: 150 g kg

Napájení
• Kapacita baterie: 830 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 1 hodina rychlé nabíjení (70 %), 4 h 

úplné nabití h
• Dobíjecí: ano
• Doba provozu na interní baterii: až 17 hodin*

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: ano

Software
• Windows Media Player 10: Ano
• Správce zařízení: ano
• Funkce PlaysForSure: Stahování audia, Odebírání 

audia

Nahrávání zvuku
• Linkový vstup: analogový
• Formáty nahrávání: PCM
•

Jukebox
30 GB*  
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