
 

Philips GoGear
Audio player

512 MB* Flash

SA1305
Use e exiba

Com MP3, WMA e sintonizador FM
Impressione os amigos escutando suas músicas MP3 e WMA no requintado GoGear SA1305 
de 512 MB*. Transfira músicas e dados ou recarregue-o via USB Direct. O PlaysForSure* 
garante a compatibilidade do GoGear com PCs com Windows XP e inúmeras lojas online.

Suas músicas e dados — aonde quer que você vá, todos os dias
• Aproveite a reprodução de MP3 e WMA!
• Função de gravação de voz para gravar tudo, a qualquer hora!
• USB Direct para transferências fáceis de arquivos, sem uso de cabos!
• Downloads rápidos do PC via USB 2.0

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Ouça até 12 horas de reprodução de músicas
• Elegante superfície espelhada
• Protetor de telas com função de relógio

Experiência musical fácil e intuitiva
• Display OLED grande de 2 cores
• Equalizador para um som otimizado, adequado ao seu estilo de música
• Exibição de pastas para localizar canções de forma simples e rápida
 



 Função de gravação de voz
A função de Gravação de voz converte seu player em 
uma máquina de ditar. Além de reproduzir música ou 
ouvir rádio, você também pode gravar lembretes 
para o trabalho ou a escola, gravar listas de compras 
e números de telefone – e até mesmo letras de 
músicas. Pressionando o botão de gravação e falando 
no microfone embutido, as mensagens de voz são 
compactadas e armazenadas na memória interna 
integrada ou no cartão de memória externo. A 
Função de gravação de voz oferece um gravador de 
voz portátil e permite que você grave qualquer coisa, 
a qualquer momento, em qualquer lugar!

USB Direct

Os dispositivos com USB Direct podem ser 
conectados diretamente à porta USB do PC, sem 
uso de cabos. O computador o reconhece 
automaticamente como um dispositivo de 
armazenamento em massa USB removível (o 
Windows 98 requer drivers extras), permitindo 
arrastar e soltar arquivos facilmente no Windows 
Explorer (ou em pastas do Mac) entre o computador 
e o dispositivo. Basta equipar o aparelho com suas 
músicas e dados e desfrutá-las aonde quer que vá, 
todos os dias!

Display OLED de 2 cores
O display OLED bicolor oferece uma combinação de 
cores (por exemplo, amarelo e azul) em um display 
supernítido e compatível com animações, tornando-
o fácil de ler e divertido para compartilhar com 
amigos

Equalizador

O equalizador permite selecionar modos 
predefinidos que otimizam estilos musicais 
específicos. Aparelhos providos com o equalizador 
utilizam a tecnologia de equalização gráfica para 
configurar automaticamente a melhor opção de 
balanço de freqüência sonora para um estilo musical 
escolhido. O equalizador oferece o melhor som para 
seu estilo de música.
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Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.
• Número de canais pré-sintonizados: 30 • Tempo de carregamento: 4 h
•

Imagem/tela
• Luz de fundo
• Tipo de tela: OLED
• Linhas de texto: 4
• Resolução: 128 x 64 pixels

Som
• Personalização com equalizador
• Ajustes do equalizador: Clássica, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Resposta de freqüência: 30-18000 Hz
• Potência de saída: 2 x 5 mW (16 Ohm)
• Relação sinal/ruído: > 85dB

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Suporte a ID3 Tag: Tít.faix./Nome artista
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 5 a 192 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44,1, 48 kHz

Gravação de áudio
• Formato de arquivo de áudio: WAV
• Gravação de FM
• Grave sua própria voz

Captura de áudio
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz: ADPCM

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 512 MB
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: Até 125 

faixas (128 Kbps)*
• Capacidade de memória p/ músicas, WMA: Até 

250 faixas (64 Kbps)*

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo
• Faixa de freqüência: 87,5 - 108 MHz
• Sintonia digital automática

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Praticidade
• Firmware atualizável
• Função: Bloqueio do teclado

Acessórios
• CD-ROM
• Fones de ouvido: SHE2550BI/00
• Alça p/o pescoço: AY4215
• Guia de início rápido: Impresso em 

EN,FR,ES,DE,IT,NL
• Cabo USB: AY3914
• Guia do usuário em CD-ROM: EN, FR, ES, NL, DE, 

PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Software
• Gerenciador de dispositivos: Gerenciador de 

firmware
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Download de áudio, Assinatura de 

áudio

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço em disco rígido: 50 MB
• Conexão com a Internet: Preferível
• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP2 ou 

superior)
• Processador: Pentium II ou superior
• Memória RAM: 64 MB
• Placa de som
• USB: Porta USB livre
• Placa de vídeo

Dimensões
• Tipo da embalagem: Clamshell
• Dimensões do produto (L x A x P): 

31.5 x 80.5 x 15 mm
• Peso do produto: 0,04 kg

Alimentação
• Capacidade da bateria: 300 mAh
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
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