
MP3 spiller

SA011102S

SA011104S

SA011108S











Avhending av det gamle produktet og det
integrerte batteriet
Alle våre produkter er utformet og produsert med materialer og deler av høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.

Søppeldunken med kryss over på produktet betyr at produktet er underlagt
EU-direktiv 2002/96/EF. Dette symbolet kan også brukes i kombinasjon med et
kjemisk symbol, noe som betyr at produktet er i samsvar med miljødirektivet for det
kjemikaliet.

Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall. Finn informasjon selv eller spør
forhandleren om lokale regler for miljøvennlig resirkulering. Hvis du avhender det gamle
produktet riktig, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for helse og miljø.

Produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv
2006/66/EF, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

For å sikre at produktet er funksjonelt og sikkert å bruke, bør du alltid ta produktet
med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter, der en faglært kan fjerne eller
skifte batteriet som vist:

Gjør deg kjent med de lokale retningslinjene for separat innsamling av batterier, da riktig
avhending vil hjelpe med å forhindre miljø- og helseskader.







3.3 Installere software
Den digitale spilleren inneholder følgende software:

 Philips Device Manager (hjelper deg å skaffe fastvareoppdateringer for den         

 digitale spilleren)

Følgende filer er plassert på GoGear SA011

 Hurtigstarveiledning 

 Brukermanual  

 FAQ (ofte spurte spørsmål)





Tips Hvis du skal overføre musikk-CDer til spilleren, bør du bruke programvare som
Windows Media Player og rippe (konvertere) sangene på musikk-CDen til MP3-/WMA-
filer. Kopier filene til den digitale spilleren via Windows Utforsker. Du kan laste ned
gratisversjoner av slike programmer fra Internett.









MP3



Språk: Engelsk / fransk / spansk / tysk / nederlandsk / italiensk / portugi-

sisk / svensk / polsk / norsk / russisk / tyrkisk / portugisisk 

(brasiliansk) / ungarsk / finsk / forenklet kinesisk/ tradisjonell 

kinesisk / japansk / koreansk / tsjekkisk / slovakisk / thailandsk



SA011

SA011



6  Tekniske data

Bilde/skjerm
• Baklys

• Tekstlinjer: 3

• Oppløsning: 128 x 48

• Type: LCD

Lyd
• Frekvensrespons: 80 - 18 000 Hz

• Equalizer – innstilling: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

   Tekno, Klassisk

• Signal til støyforhold: > 80 dB

• Kanalavstand: 32 dB

• Utgangseffekt (RMS): 2 × 3 mW

Lydavspilling
• Kompresjonsformat: MP3, WAV, WMA

• MP3 bithastighet: 8-320 kbps og VBR

• ID3 Taggstøtte: Sang tide, artist, album

•  WMA bithastighet: 64-320 kbps

•  WMA prøveomfang: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

  44.1, 48 kHz

• MP3 prøveomfang: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

  22.050, 24, 8 kHz

Lagringsmedia

• Innebygd minnetype: NAND Flash

• Innebygd minnekapasitet: 2GB/4GB/8GB1

• Masselagring klassesamsvarende

• Minnekapasitet på musikk, MP3: Opp til450 

  spor*

Konnektivitet
• Hodetelefon: 3.5 mm

• USB: USB 2.02

Komfort
• Funksjon: Tastaturlås

• Indikasjon på batteriladning: På brukergrens

  esnitt

• Volumkontroll

• Oppgradering av fastvare

• Indikasjon på lavt batteri

Tilbehør

• Hodetelefoner: AY3831

Software

•Device manager som skal gjenopprettes og 

oppgraderes

Miljøspesifikasjoner

• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista

• Internettilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte

  støttedokumenter, manualer, fremtidig fastvare

  og PC softwareoppgraderinger)

• USB: Ledig USB port

Strøm

• Batteri3 kapasitet: 150 mAh

• Batteritype: LI-Polymer

• Spilletid på internt batteri: Opp til 10 timer

• Oppladningsbar: Ja, via USB

Dimensjoner

• Dimensjoner på produktet (B×D×H): 91 x 29

  x 14mm

• Produktets vekt: 0,029 kg

• Innpakningstype: Muslingskall

Lydoppfanging

• Lydfilformat: MP3

• Innebygd mikrofon: mono

• Stemmeopptak



1.       1MB = 1 million bytes, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.

1GB = 1 million bytes, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.

Full minnekapasitet er ikke tilgjengelig da noe av minnet vil være reservert for spilleren.

Lagingskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64kbps WMA koding.

2.        Aktuell overføringshastighet kan variere basert på  operativsystemet ditt og softwarekonfiguras-

jon.

3.        Batteritiden varierer avhengig av bruksområde og innstilling.



Vol+
SA011







9281

2009


