
 

 

Philips GoGear
MP3-spiller

2 GB*

SA018102P
Mer musikk, uovertruffen lyd

med FullSound™ og FM-radio
Den svært kompakte og bærbare Philips GoGear SA018 MP3-spilleren har FullSound™ 
for å gi liv til MP3-musikken. Og hvis du vil ha enda flere musikkvalg, har den FM-
radio ... og alt finner du i en slank og stilig design i rustfritt stål.

For suveren musikknytelse
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• Shuffle for å blande sangene og bli overrasket hver gang
• Opptil 12 timer MP3- og WMA-musikkavspilling, og FM-radio

Klar til å brukes, klar til å gå
• Liten og stilig – som et motetilbehør
• Innebygd klemme for enkel bruk
• Kabinett i børstet, rustfritt stål – robust og stilig

Enkel og intuitiv musikkopplevelse
• Dra og slipp sangene – du trenger ingen programvare
• Direkte lading fra PCen via USB



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer 
den dramatisk, slik at du kan oppleve CD-musikk 
uten forvrengning. FullSound er basert på en 
algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer 
Philips' anerkjente ekspertise innen 
musikkgjengivelse med kraften i den nyeste 
generasjonen av digital signalbehandling (DSP). 
Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, 
økt stemme- og instrumentklarhet og stor 
detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-
musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.
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Høydepunkter

* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 

kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Fra Philips
• Fastvareoppgraderbar •
Lyd
• Frekvensområde: 20–18 k Hz
• Signal/støy-forhold: > 84 dB
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Utgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• THD: 0,05 % ved 1 kHz
• Lydforbedringer: FullSound

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minnekapasitet: 2 GB
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 450 spor*
• Kompatibelt med masselagringsklasse

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet
• Indikator for lavt batteri
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Volumkontroll

Tilbehør
• Hodetelefoner: AY3816
• Hurtigstart-guide
• USB-kabel

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows 2000 / XP / Vista
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• USB: Ledig USB-port

Drift
• Spilletid med internt batteri: Opptil 12 timer
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB

Mål
• Produktmål (BxDxH): 47 x 13 x 23 mm
• Emballasjetype: Smykkeskrin

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 5
• Tunerbånd: FM
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