
 

 

Philips GoGear
MP3-lejátszó

4 GB*-os

SA018104S
Több zene, kiváló hangzás

a FullSound™ technológiának és az FM rádiónak köszönhetően
Az ultrakompakt és hordozható Philips GoGear SA018 MP3 lejátszó életre kelti MP3 
zeneszámait a FullSound™ technológiának köszönhetően. A zenei lehetőségek bővítése 
érdekében ez a karcsú, rozsdamentes acél kialakítású készülék egy FM rádiót is tartalmaz.

A nagyszerű zenehallgatási élményért
• A FullSound™ életre kelti az MP3 zenét
• Véletlen sorrendű lejátszás, hogy dalai mindig meglepetést okozzanak Önnek
• Akár 12 órányi MP3 és WMA zene lejátszása*, valamint FM rádió

Viselésre kész, útra kész
• Kicsi és stílusos kialakítás, akár egy divatos kiegészítő esetében
• Beépített csipesz a könnyű viselet érdekében
• Csiszolt, rozsdamentes acél ház - stílusos és masszív kialakítás

Egyszerű és intuitív hozzáférés a zenei élményhez
• A dalok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre
• Közvetlen töltés számítógépről USB-n keresztül



 FullSound™
A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja 
vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, 
jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, vagyis Ön 
valóban magával ragadó CD-zenét hallgathat –– 
torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási 
algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert 
hangreprodukálási szakértelmét a legújabb 
generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével 
egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, 
a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, 
amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.
SA018104S/02

Fénypontok

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
számokkal számolva.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A Philips-től
• Frissíthető firmware: Van •
Hang
• Frekvenciaátvitel: 20 - 18 k Hz
• Jel-zaj arány: > 84 dB
• Csatornaszétválasztó: 45 dB
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,4 mW
• THD: 0,05% 1 kHz-en
• Hangkiemelés: FullSound

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• MP3 mintavételezési sebességek: 16, 32, 44,1, 48, 

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

Médiatárolás
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória kapacitása:: 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 900 

zeneszám*
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség: Van

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Van
• Funkció: Billentyűzár
• Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3816
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Van
• USB-kábel: Van

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék: Van

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• USB: Szabad USB-port

Kapcsoló
• Játékidő belső akkuval: akár 12 óra
• Akku típusa: LI-Polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 47 x 13 x 23 mm
• Csomagolás típusa: Ékszerdoboz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 5
• Hangolási sávok: FM
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