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SA018302SN
Müziğin keyfini yolda çıkarın

FullSound™ ile
Ultra kompakt ve taşınabilir Philips GoGear SA018 MP3 çalar, MP3 müziğe hayat vermek 
için FullSound™ ile donatılmış olarak gelir. Tüm bunlar, ince ve şık bir paslanmaz çelik 
tasarım içinde sunulur.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Șarkıları karıștırma ve her seferinde șașırmak için rastgele çalma özelliği
• 10 saate kadar müziğin keyfini çıkarın*

Yașamınızı tamamlar
• Küçük ve șık; bir moda aksesuarı gibi
• Kolay tașıma için dahili klips
• Fırçalanmıș paslanmaz çelik gövde, sağlam ve zarif

Kolay ve sezgisel müzik deneyimi
• 90 dakikalık çalma için sadece 5 dakikada hızlı șarj
• Șarkılarınızı kolayca sürükleyip bırakın; yazılım gerekmez
• USB yoluyla bilgisayardan doğrudan șarj



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Rastgele çal
"Rastgele çal" fonksiyonu sayesinde müziği 
sürekli aynı sırayla dinlemekten kurtulursunuz. 
En sevdiğiniz șarkıları müzik arșivinizden 
GoGear çalarınıza yükledikten sonra șarkıları 
karıșık sırayla dinlemek için tek yapmanız 
gereken "rastgele" düğmesine basmak. Yolda 
GoGear çalarınızı her açtığınızda kendinizi 
farklı ve benzersiz bir müzik deneyimiyle 
yenilenmiș hissedin.

Dahili klips

Kolay tașıma için dahili klips

Fırçalanmıș paslanmaz çelik gövde

Fırçalanmıș paslanmaz çelik gövde, sağlam ve 
zarif

Hızlı șarj

Bazen GoGear müzik çalarınızı evden ișe ya da 
ișten eve yanınızda tașımanız gerekir, ama șarj 
etmeyi unutmuș olabilirsiniz. Hayal kırıklığına 
ve sıkıntıya, sessiz yolculuklara Hızlı Șarj ile son 
verin. Philips’in akıllı ve kullanıșlı çözümü 
sayesinde GoGear'ınızı bilgisayara veya USB 
șarj cihazına bağlayarak 5 dakikada hızlı șarj 
edebilir ve bu sayede 90 dakika müzik 
dinleyebilirsiniz! Hızlı Șarj, lityum iyon pilinizle 
aynı gücü vererek müzik dinlemeye devam 
etmenizi sağlamak için çok daha yüksek akım 
düzeylerinde çalıșır. 

Șarkılarınızı sürükleyip bırakın

Müzik koleksiyonunuzu bilgisayarınızdan 
GoGear çalarınıza hızlı ve kolay bir șekilde 

kopyalayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek șey, 
GoGear'ınızı bilgisayarınıza bağlamak, 
Windows® Explorer'da çalarınıza kopyalamak 
istediğiniz șarkıları veya klasörleri seçmek, 
ardından seçilen dosyaları GoGear'ın müzik 
klasörüne sürüklemek. Bu kadar basit. Ek 
yazılım kurulumu gerekmez!

Bilgisayardan doğrudan șarj

GoGear çalarınızın pilini, USB yoluyla 
bilgisayarınızdan hızlı ve kolay bir șekilde șarj 
edin. Cihazınızı birlikte verilen kablo ile 
bilgisayarınıza bağladığınızda ve gerekli komut 
istemlerini izlediğinizde bilgisayarınız, 
cihazınızın șarj edilmesi için gerekli gücü birkaç 
saniye içinde sağlar. Ayrı bir șarj aletiyle șarj 
etme rahatlığının keyfini çıkarın.

10 saate kadar müzik çalma

Bu cihazın uzun süreli gücü, tek bir șarj ile 10 
saat sürekli müzik çalma veya FM radyo 
dinleme sağlar.
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Ses
• Ses Geliștirme: FullSound
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 20 - 18k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,4mW
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Dahili hafıza kapasitesi: 2 GB
• Müzik hafızası kapasitesi, MP3: 450 parçaya kadar*

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș takımı kilidi
• Yükseltilebilir bellenim

• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Özel ses düzeyi kontrolleri

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3819
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boș USB portu
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Dahili pille çalma süresi: 10 saate kadar müzik

Boyutlar
• Ambalaj türü: Kutu
• Ürün boyutları (GxDxY): 47 x 13 x 23 mm

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme
•
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* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten

http://www.philips.com

