
 

 

Philips GoGear
MP3-afspiller

2 GB*

SA018102V
Mere musik og overlegen lyd

med FullSound™ og FM-radio
Den ultrakompakte og bærbare Philips GoGear SA018 MP3-afspiller er forsynet med 
FullSound™, som gør MP3-musik levende. Ønsker du flere musikmuligheder, er der FM-
radio... og det hele præsenteres i et slankt og smart design i rustfrit stål.

Til enestående nydelse af musik
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• Shuffle for at blande dine sange, så du bliver overrasket hver gang
• Op til 12 timers afspilning af MP3 og WMA samt FM-radio

Klar til at bære, klar til at tage af sted
• Lille og elegant - som modetilbehør
• Indbygget clip, der gør den nem at bære
• Kabinet af børstet rustfrit stål - robust og elegant

Nem og intuitiv musikoplevelse
• Træk, og slip din musik – intet behov for software
• Direkte opladning fra PC via USB



 FullSound™
Philips' innovative FullSound-teknologi bringer 
lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og 
gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du 
kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på 
en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer 
FullSound Philips' kendte ekspertise inden for 
musikgengivelse med kraften fra den seneste 
generation af DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og 
slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed 
samt stor detaljerigdom. Genopdag din 
komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro 
lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.
SA018102V/02

Vigtigste nyheder

* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 
128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 
operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.

* Fra Philips
• Firmwareopgradering
Lyd
• Frekvenskurve: 20 - 18 k Hz
• Signal/støjforhold: > 84 dB
• Kanalseparation: 45 dB
• Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• THD: 0,05 % ved 1 kHz
• Lydforbedring: FullSound

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• WMA bit-hastigheder: 5-320 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• MP3 samplinghastigheder: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Indbygget hukommelseskapacitet: 2 GB
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 450 

numre*
• Overensstemmelse med masselagring

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefoner: 3,5 mm

Komfort
• Indikator for batteriniveau
• Funktion: Tastaturlås
• Lydstyrke

Tilbehør
• Hovedtelefoner: AY3816
• Lynhåndbog
• USB-kabel

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000/XP/Vista
• Internettilslutning: Ja (for adgang til opdaterede 

supportdokumenter, manualer og senere 
opgradering af firmware og PC-software)

• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Spilletid på internt batteri: Op til 12 timer
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB

Mål
• Produktmål (B × D × H): 47 x 13 x 23 mm
• Emballagetype: Smykkeskrin

Tuner/modtagelse/transmission
• Faste stationer: 5
• Tunerbånd: FM
•
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