
 

Philips GoGear
Audio přehrávač s Flash 
pamětí

512MB*

SA1345
Noste ho s sebou a vystavujte ho na odiv

S přehrávačem souborů MP3, WMA a tunerem VKV
Zajistěte si osobitý styl s hudbou MP3 a WMA na prudce elegantním přehrávači GoGear 
SA1345 512MB.* Přenos dat a dobíjení zajišťuje rozhraní Direct USB.

Hudba, data - v pohybu, každý den
• Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA
• Funkce nahrávání hlasu zaznamená kdykoli cokoli!
• Připojení Direct USB pro snadný přenos bez kabelů!
• Rychlý přenos z počítače přes port USB2.0
• Lepší hudební zábava s vestavěným tunerem VKV

Stačí jen připnout a jít
• Elegantní zrcadlové provedení
• Vychutnejte si až 10 hodin přehrávání hudby*

Snadný a intuitivní poslech hudby
• Velký dvoubarevný displej OLED
• Ekvalizér zajišťuje optimální zvuk odpovídající stylu hudby
• Zobrazení složek k vyhledání skladeb jednoduchým a rychlým způsobem
 



 Funkce nahrávání hlasu
Funkce nahrávání hlasu změní váš přehrávač na 
pohodlný diktafon. Kromě přehrávání hudby nebo 
poslechu rozhlasových stanic můžete nahrávat také 
poznámky nebo úkoly do školy či zaměstnání, 
seznam co nakoupit nebo telefonní čísla – nebo třeba 
text písničky. Po stisknutí tlačítka pro nahrávání a 
mluvení do mikrofonu bude záznam hlasu 
zkomprimován a uložen do zabudované interní 
paměti nebo na externí paměťovou kartu. Tato 
funkce představuje vysoce mobilní diktafon, se 
kterým můžete nahrávat cokoli, kdykoli a kdekoli.

Připojení Direct USB

Zařízení s bezdrátovým připojením Direct USB lze 
zapojit přímo - bez použití kabelu - do portu rozhraní 
USB počítače. Počítač automaticky rozpozná zařízení 
jako přenosné velkokapacitní paměťové zařízení USB 
(systém Windows 98 vyžaduje doplňkové ovladače) 
umožňující snadné přetahování souborů v aplikaci 
Průzkumník Windows (nebo Apple Folders) mezi 
počítačem a zařízením. Stačí každý den naplnit 
zařízení hudbou a daty.

Dvoubarevný displej OLED
Dvoubarevný displej OLED nabízí barevnou 
kombinaci (tj. žlutou a modrou) na vynikajícím 
jasném displeji a umožní animaci. Tím je umožněno 
snadnější čtení displeje a sdílení zábavy s přáteli

Ekvalizér

Ekvalizér umožňuje výběr režimu předvoleb, které 
optimalizují určitá frekvenční pásma tak, aby se 
zvýraznila reprodukce daného stylu hudby. 
Přehrávače s ekvalizérem využívají tuto technologii k 
automatickému nastavení vyvážení zvuku 
nejvhodnějšího pro příslušný hudební styl. Ekvalizér 
zaručuje optimální zvuk u všech stylů hudby.
SA1345/02

Přednosti
• Pásma tuneru: VKV stereo •
Obraz/displej
• Podsvětlení: ano
• Typ obrazovky: OLED
• Řádky textu: 4
• Rozlišení: 128 x 64 pixelů

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Kmitočtová charakteristika: 30 - 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 5 mW (16 ohmů)
• Odstup signál/šum: > 85 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• Podpora tagů ID3: Název skladby a jméno 

interpreta
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz

Nahrávání zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Nahrávání z rádia: Ano
• Nahrajte svůj hlas: ano

Záznam zvuku
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 512 MB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 125 skladeb 

(128 kb/s)*
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 250 

skladeb (64 kb/s)*

Tuner/příjem/vysílání

• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz
• Automatické digitální ladění: ano
• Počet kanálů předvoleb: 30

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice

Příslušenství
• CD-ROM: Ano
• Sluchátka: AY3809
• Stručný návod k rychlému použití: Tištěný - 

EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• kabel USB: AY3914
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: EN, FR, ES, 

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

Software
• Správce zařízení: Správce firmwaru

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Připojení k Internetu: Vhodnější
• Operační systém PC: Windows ME, 2000 nebo XP
• Procesor: Pentium II nebo vyšší
• paměť RAM: 64 MB
• Zvuková karta: ano
• USB: Volný port rozhraní USB
• Karta grafického adaptéru: ano

Rozměry
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

31,5 x 80 5 x 15 mm
• Hmotnost výrobku: 0,04 kg

Napájení
• Kapacita baterie: 300 mAh
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba nabíjení: 4 h
Specifikace
Audio přehrávač s Flash pamětí
512MB*  
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