
 

Philips GoGear
Player audio flash

512MB*

SA1340
Purtaţi-l şi mândriţi-vă cu el

Acceptă formatele MP3 şi WMA
Cu noul player MP3/WMA GoGear SA1340 de 512MB*, puteţi asculta muzică şi 
transfera date prin USB... Şi o puteţi face cu stil.

Mobilitate totală pentru muzica și datele dvs.
• Beneficiaţi de redare MP3 și WMA
• Funcţie înregistrare voce pentru a înregistra orice, oricând!
• Direct USB pentru transferul ușor al fișierelor, fără cabluri!
• Descărcare rapidă de pe PC prin USB 2.0

Gata de purtat, gata de plecare
• Suprafaţă elegantă de tip oglindă
• Bucuraţi-vă de până la 10 ore de muzică*

Experienţă muzicală simplă și intuitivă
• Ecran mare OLED bicolor
• Egalizator pentru sunete optimizate, adecvate stilului dvs. muzical
• Vizualizarea dosarelor pentru a căuta melodii simplu și rapid
 



 Funcţie înregistrare voce
Funcţia pentru înregistrarea vocii convertește 
playerul într-un dictafon. În afară de a asculta muzică 
sau posturi de radio, puteţi înregistra note sau 
memento-uri pentru școală sau serviciu, liste de 
cumpărături și numere de telefon - chiar și versuri de 
melodii. Apăsând butonul de înregistrare și vorbind 
în dreptul microfonului încorporat, mesajele vocale 
vor fi comprimate și stocate fie în memoria internă 
încorporată, fie pe cardul de memorie extern. 
Funcţia de înregistrare a vocii vă oferă un reportofon 
ce vă permite să înregistraţi orice, oricând și 
oriunde!

Direct USB

Dispozitivele cu Direct USB pot fi conectate direct la 
portul USB al calculatorului, fără nici un cablu. 
Calculatorul va recunoaște automat dispozitivul ca 
dispozitiv detașabil USB de stocare în masă (pentru 
Windows 98 sunt necesare drivere suplimentare), 
permiţând transferul fișierelor prin intermediul 
Windows Explorer (sau Apple Folders) între 
calculator și dispozitiv. Transferaţi în fiecare zi 
muzică și date pe dispozitivul dvs.

Ecran OLED bicolor
Ecranul OLED bicolor oferă o combinaţie de culori 
(de exemplu galben și albastru) într-un afișaj foarte 
strălucitor și permite și afișarea de imagini animate. 
Aceasta vă permite citirea mai ușoară a ecranului și 
plăcerea partajării cu prietenii

Egalizator

Egalizatorul vă permite selectarea modurilor 
prestabilite ce optimizează anumite benzi de 
frecvenţă, pentru a îmbunătăţi anumite stiluri de 
muzică. Playerele cu egalizator utilizează tehnologia 
egalizării grafice pentru a seta balansul optim al 
frecvenţei sunetelor pentru stilul de muzică selectat. 
Egalizatorul vă permite să vă bucuraţi de sunete 
optime, corespunzătoare stilului muzical.
SA1340/02

Repere
• Durată de încărcare: 4 oră
•

Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip ecran: OLED
• Linii de text: 4
• Rezoluţie: 128 x 64 pixeli

Sunet
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasic, Dance, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock
• Răspuns în frecvenţă: 30-18000 Hz
• Putere de ieșire: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Coeficient semnal/zgomot: > 85dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• Acceptă etichete ID3: Titlu piesă și nume artist
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44,1, 48 kHz

Înregistrare audio
• Format fișier audio: WAV
• Înregistraţi propria dvs. voce

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 512 MB
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate de memorare MP3: Până la 125 melodii 

(128 Kbps)*
• Capacitate de memorare WMA: Până la 250 

melodii (64 Kbps)*

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comoditate
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului
• Funcţie: Blocare tastatură

Accesorii
• CD-ROM
• Căști: AY3809
• Ghid de iniţiere rapidă: Tipărit - 

EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• Cablu USB: AY3914
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM: EN, FR, ES, NL, 

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

Software
• Manager echipament: Administrator firmware

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 50 MB
• Conexiune la Internet: Preferabil
• PC OS: Windows ME, 2000 sau XP
• Procesor: Pentium II sau superior
• memorie RAM: 64 MB
• Placă de sunet
• USB: Port USB gratuit
• Card video

Dimensiuni
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

31,5 x 80,5 x 15 mm
• Greutate produs: 0,04 kg

Alimentare
• Capacitate baterie: 300 mAh
• Tip baterie: Li-Polimer
Specificaţii
Player audio flash
512MB*  

Data apariţiei 2009-03-12

Versiune: 1.2.5

12 NC: 8670 000 28725
EAN: 87 12581 32724 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

http://www.philips.com

