
 

Philips GoGear
Флаш аудиоплейър

512MB*

SA1340
Носете го и се фукайте

С MP3 и WMA
Покажете се със стил със своята MP3 и WMA музика в излъчващия шик GoGear 
SA1340 512MB*. Прехвърляйте музика и данни или презареждайте направо през 
USB.

Вашата музика и данни - на път и всеки ден
• Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
• Функция за звукозапис на глас, записваща всичко по всяко време!
• Директен USB за лесно пренасяне на файлове без кабел!
• Бързо изтегляне от вашия компютър чрез USB2.0

Готов за носене, готов за път
• Елегантна огледална повърхност
• Насладете се на възпроизвеждане на музика до 10 часа*

Лесно, интуитивно музикално изживяване
• Голям 2-цветен OLED дисплей
• Еквалайзер за оптимизиран звук, подходящ за вашия стил музика
• Преглед на папки, за да намерите лесно и бързо песните
 



 Функция звукозапис на глас
Функцията за звукозапис на глас превръща вашия 
плейър в удобен диктофон. Освен че слушате 
музика или радио, можете да си записвате 
бележки или напомняния за работа или училище, 
да записвате списъци за покупки и телефонни 
номера, а дори и текст на песни. Като натиснете 
бутона за запис и говорите към вградения 
микрофон, гласовите съобщения се компресират 
и записват или във вградената вътрешна памет, 
или на външна карта. Функцията за звукозапис на 
глас ви осигурява лесно преносим рекордер за 
глас, който ви дава възможност да записвате 
всичко, по всяко време и навсякъде!

Direct USB

Устройствата с директен USB могат да бъдат 
включвани директно в USB порта на вашия 
персонален компютър, без да има нужда от 
какъвто и да е кабел. Вашият компютър 
автоматично ще разпознае устройството като 
USB устройство за съхранение със сменяем 
носител (Windows 98 изисква допълнителни 
драйвери), което ви дава възможност лесно да 
плъзгате и пускате файлове чрез Windows 
Explorer (или Apple Folders) между вашия 
компютър и устройството. По този начин лесно 
може да зареждате вашето устройство с музика и 
данни за из път - всеки ден.

2-цветен OLED дисплей
Двуцветният OLED екран е с цветова 
комбинация (напр. жълто и синьо) за свръхярко 
изображение и позволява анимации. Това 
допринася за по-лесно разчитане на екрана и по-
приятно възприятие заедно с приятели

Еквалайзер

Еквалайзерът ви позволява да избирате 
предварително зададени режими, които 
оптимизират определени честотни обхвати за по-
добро звучене на специфични музикални стилове. 
Плейърите с еквалайзер използват технология на 
графичен еквалайзер за автоматично 
установяване на оптимален баланс на звуковите 
честоти за избран музикален стил. Еквалайзерът 
ви позволява да се наслаждавате на оптимално 
звучене в зависимост от музикалния стил.
SA1340/02

Акценти
• Време за зареждане: 4 ч
•

Картина/дисплей
• Фоново осветление: да
• Тип на екрана на дисплея: OLED
• Редове текст: 4
• Разделителна способност: 128 x 64 пиксела

Звук
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: Класика, Денс, Фънк, 
Хип-хоп, Джаз, Рок

• Честотен обхват: 30-18000 Hz
• Изходна мощност: 2 x 5 mW (16 ома)
• Съотношение сигнал/шум: > 85 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на песен и 
изпълнител

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Аудио запис
• Звуков файлов формат: WAV
• Запишете вашия глас: да

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: ADPCM

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 512 MB
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на паметта за музика, MP3: До 125 
песни (128 Kbps)*

• Капацитет на паметта за музика, WMA: До 250 
песни (64 Kbps)*

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0

Удобство
• Фърмуерът може да се надстройва
• Функция: Заключване на клавиатурата

Аксесоари
• CD-ROM
• Слушалки: AY3809
• Ръководство за бърз старт: Отпечатан-

EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• USB кабел: AY3914
• Ръководство за потребителя на CD-ROM: EN, 

FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, 
EL, PL, SL

Софтуер
• Управление на устройства: Управление на 
фърмуера

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Капацитет на твърдия диск: 50 MB
• Връзка с Интернет: Препоръчително
• Операционна система на PC: Windows ME, 2000 
или XP

• Процесор: Pentium II или по-добър
• RAM памет: 64 MB
• Звукова платка: да
• USB: Свободен USB порт
• Видеоплатка: да

Размери
• Тип опаковка: "Мида"
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

31,5 x 80,5 x 15 мм
• Тегло на изделието: 0,04 кг

Мощност
• Капацитет на батериите: 300mAh
• Тип батерия: литиево-полимерна
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