
 

Philips GoGear
Flash müzik çalar

512 MB*

SA1340
Takın ve havanızı atın

MP3 ve WMA ile
Şık GoGear SA1340 512MB* üzerindeki MP3 ve WMA müziğiyle tarzınızı gösterin. 
Doğrudan USB ile müzik veya veri aktarın veya şarj edin.

Müziğiniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
• Her șeyi, her yerde kaydetmek için Ses Kayıt Fonksiyonu!
• Direct USB ile kablosuz olarak kolay dosya aktarımı!
• Bilgisayarınız için USB2.0 üzerinden hızlı yükleme

Her an üzerinize takabilir ve çıkıp gidebilirsiniz
• Zarif ayna yüzey
• 10 saate kadar müziğin keyfini çıkarın*

Müziği kolay ve rahat yașayın
• Geniș 2 renkli OLED ekran
• Müzik stilinize uyacak șekilde optimize edilmiș sesler için ekolayzır
• Șarkıları basit, hızlı bir șekilde görüntülemek için klasör görüntüleme
 



 Ses Kayıt Fonksiyonu
Ses Kayıt Fonksiyonu, müzik çalarınızı bir ses kayıt 
cihazına dönüștürür. Müzik çalmanın ya da radyo 
dinlemenin yanı sıra, iș ya da okulla ilgili hatırlatıcı 
notlar kaydedebilir, alıșveriș listelerini ya da telefon 
numaralarını – hatta șarkı sözlerini kaydedebilirsiniz. 
Kaydetme düğmesine basar ve dahili mikrofona 
konușursanız ses mesajları sıkıștırılır ve ya dahili 
hafızaya ya da harici bellek kartına kaydedilir. Ses 
Kayıt Fonksiyonu size, her șeyi, her zaman, her yerde 
kaydedebilmenizi sağlayan son derece portatif ses 
kayıt cihazı sağlar!

Direct USB

Doğrudan USB'li cihazlar, kabloya ihtiyaç 
göstermeden, doğrudan PC'nizin USB bağlantı 
noktasına takılabilir. Bilgisayarınız cihazı çıkarılabilir 
USB yığın depolama aygıtı olarak otomatik olarak 
tanır (Windows 98'de ek sürücüler kurulması 
gerekir), böylece, Windows Explorer (veya Apple 
Folders) yardımıyla dosyaları bilgisayarınızla cihazınız 
arasında kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihazınızı 
müzikle ve verilerle doldurun ve alıp gidin - her gün.

2 renkli OLED ekran
2 renkli OLED ekran, son derece parlak bir ekranda 
renk kombinasyonu (örneğin sarı ve mavi) ve 
animasyon yapılmasına olanak sağlar. Bu sayede 
ekran daha kolay okunur ve arkadașlarla yapılan 
paylașımlar daha eğlenceli hale gelir

Ekolayzır

ekolayzır, belirli müzik stillerine uygun sesleri daha iyi 
verecek șekilde belirli frekans bantlarını optimize 
eden hazır modlar arasından seçim yapmanıza olanak 
verir. ekolayzırlı çalıcılar, grafik ekolayzır 
teknolojisini kullanarak, seçtiğiniz müzik stili için 
optimum ses frekans dengesini otomatik olarak 
ayarlar. ekolayzır, müzik stiline bağlı olarak optimum 
ses düzeninin tadını çıkarmanızı sağlar.
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Özellikler
(64 Kbps)* • Șarj süresi: 4 sa
•

Görüntü/Ekran
• Arkadan ıșıklandırma
• Görüntü ekranı tipi: OLED
• Metin satır sayısı: 4
• Çözünürlük: 128 x 64 piksel

Ses
• ekolayzır özelleștirilebilir
• ekolayzır ayarları: Klasik, Dans, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock
• Frekans tepkisi: 30-18000 Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 5 mW (16 Ohm)
• Sinyal gürültü oranı: > 85dB

müzik çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Șarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

ses kaydı
• Ses dosya formatı: WAV
• Kendi sesinizi kaydedin

Ses Kayıt
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 512 MB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: 125 parçaya kadar 

(128 Kbps)*
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 250 parçaya kadar 

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

kolaylıklar
• Yükseltilebilir bellenim
• Fonksiyon: Tuș kilidi

Aksesuarlar
• CD-ROM
• Kulaklıklar: AY3809
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Yayın dilleri 

EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• USB kablosu: AY3914
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu: EN, FR, ES, NL, 

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

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: Bellenim Yönetici

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 50 MB
• Internet bağlantısı: Tercihli
• PC OS: Windows ME, 2000 veya XP
• İșlemci: Pentium II veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• Ses kartı
• USB: Boș USB bağlantı noktası
• Video kartı

Boyutlar
• Ambalaj türü: Kapak
• Ürün boyutları (G x Y x D): 31,5 x 80,5 x 15 mm
• Ürün ağırlığı: 0,04 kg

Güç
• Pil kapasitesi: 300mAh
• Pil Tipi: LI Polimer
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