
 

 

Philips GoGear
Leitor MP3

2 GB*

SA018102P
Mais música, qualidade de som superior

com FullSound™ e rádio FM
O leitor de MP3 ultra compacto e prático Philips GoGear SA018 inclui FullSound™ para 
dar vida à música MP3. Para obter mais opções de música, tem à disposição a rádio FM... 
tudo num design elegante e liso em aço inoxidável.

Para desfrutar da música ao máximo
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Reproduza a sua música aleatoriamente e surpreenda-se sempre
• Até 12 horas de música MP3 e WMA e ainda de rádio FM

Pronto a usar, pronto para o movimento
• Pequeno e elegante - como um acessório de moda
• Clipe integrado para uma utilização fácil
• Corpo em aço inoxidável polido - moderno e robusto

Experiência musical fácil e intuitiva
• É fácil arrastar e largar as suas músicas – não precisa de software
• Carregamento directo por PC através de USB



 FullSound™
A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura 
fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 
comprimida, enriquecendo significativamente e 
melhorando o som, para que possa apreciar a música 
em CD sem quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos conhecimentos 
da Philips na reprodução musical com o poder da 
última geração do Digital Signal Processor (DSP). 
Como resultado são obtidos graves mais cheios, 
com mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em 
MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a 
alma e dará movimento aos seus pés.
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Destaques

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* Da Philips
• Firmware actualizável •
Som
• Frequência de resposta: 20 - 18k Hz
• Relação sinal/ruído: > 84 dB
• Separação de canais: 45 dB
• Potência de saída: 2 x 2,4 mW
• THD: 0,05% a 1kHz
• Melhoramento do som: FullSound

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: 5 - 320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de amostragem MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade da memória incorporada: 2 GB
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 450 

faixas *
• Conforme classe armazenamento massa

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade
• Indicação de bateria fraca
• Função: Toda a minha música em movimento
• Controlo do volume

Acessórios
• Auscultadores: AY3816
• Manual de início rápido
• cabo USB

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 2000 / XP / 

Vista
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 12 horas
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 47 x 13 x 23 mm
• Tipo de embalagem: Caixa de jóias

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 5
• Bandas do sintonizador: FM
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