
 

Philips GoGear
Flash audiolejátszó

512 MB*-os

SA1345
Viselje, és büszkélkedjen vele

MP3 és WMA, valamint FM tuner
Legyen stílusos az MP3 és WMA formátumú zenét lejátszó, 512 MB-os* GoGear SA1345 
készülékkel! Töltsön fel közvetlen USB-csatlakozással zenét és adatokat!

Az Ön adatai, zenéi - minden nap, úton is
• Élvezze MP3 és WMA számait
• Hangfelvevő funkció, hogy bármikor, bármit felvehessen!
• vezeték nélküli közvetlen USB csatlakozás az egyszerű adatátvitelhez
• Gyors letöltések a számítógépéről USB 2.0 kapcsolattal
• Még több zene a beépített FM tunerrel

Viselésre kész, útra kész
• Elegáns tükörfelület
• Élvezze az akár 10 órányi zenét*

Könnyű, intuitív zenei élmény
• Nagy, kétszínű OLED kijelző
• Hangszínszabályzó a zenei stílushoz optimális hangszínhez
• Mappanézet a dalok egyszerű és gyors megkereséséhez
 



 Hangfelvevő funkció
A Hangfelvevő funkció lejátszóját ügyes diktafonná 
alakítja. Azon kívül, hogy zenét játszik vagy rádiót 
hallgat, jegyzeteket vagy emlékeztetőket is felvehet 
munkahelyi vagy iskolai feladataihoz, bevásárlólistát 
készíthet vagy telefonszámokat rögzíthet – akár 
dalszövegeket is írhat! Ha lenyomja a felvétel 
gombot, és belebeszél a beépített mikrofonba, a 
hangüzenetek tömörítésre és a beépített belső 
memóriában vagy a külső memóriakártyán tárolásra 
kerülnek. A hangfelvevő funkció szabadon 
hordozható diktafont ad a kezébe, amellyel 
bármikor, bárhol, bármit felvehet!

Közvetlen USB

A közvetlen USB csatlakozóval rendelkező eszközök 
közvetlenül, kábel nélkül csatlakoztathatóak a 
számítógép USB portjához. A számítógép 
automatikusan eltávolítható USB háttértárként fogja 
felismerni az eszközt (Windows 98-hoz további 
meghajtó fájlok szükségesek ), és így egyszerűen 
lehetőség van fájlok kijelölésére és áthelyezésére a 
Windows Explorer (vagy Apple Folders) 
alkalmazások segítségével a számítógép és az eszköz 
között. Egyszerűen szabadon – akár naponta – töltse 
meg a készüléket zenei fájlokkal vagy 
adatállományokkal.

Kétszínű OLED kijelző
A kétszínű OLED kijelző különböző színek 
kombinációjával (pl. sárga és kék), szuper fényerővel 
jelenít meg, akár animációt is. Így a kijelző könnyen 
olvasható, a mókás pillanatokat pedig megoszthatja 
barátaival is.

Hangszínszabályzó

A Hangszínszabályzó lehetővé teszi, hogy Ön előre 
beállítson üzemmódokat és ezzel bizonyos 
frekvenciasávok optimalizálásával erősítsen egyes 
zenei stílusokat. A Hangszínszabályzót használó 
lejátszók a grafikus hangszínszabályozó technológia 
felhasználásával automatikusan beállítják a 
kiválasztott zenei stílushoz az optimális 
hangfrekvencia balanszot. A Hangszínszabályzó 
segítségével a zenei stílustól függően optimális 
hangot lehet élvezni.
SA1345/02

Fénypontok
• Hangolási sávok: FM sztereó • Töltési idő: 4 óra
•

Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Megjelenítő képernyő típusa: OLED
• Szövegsorok: 4
• Felbontás: 128 x 64 képpont

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Tánc, 

Funky, Hip Hop, Jazz, Rock
• Frekvenciaválasz: 30-18000 Hz
• Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Jel-zaj arány: > 85 dB

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó 

neve
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

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

Hangfelvétel
• Audiofájl-formátum: WAV
• FM-felvétel
• Vegye fel a saját hangját

Hangrögzítés
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 512 MB
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 125 szám 

(128 kb/s)*
• Zenei memória kapacitása, WMA: Akár 250 szám 

(64 kb/s)*

Hangolóegység/Vétel/Adás

• Frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
• Automatikus digitális hangolás
• Előre beállított csatornák száma: 30

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Frissíthető firmware
• Funkciók: Billentyűzár

Tartozékok
• CD-ROM
• Fejhallgató: AY3809
• Gyors áttekintő útmutató: Nyomtatva: EN, FR, ES, 

DE, IT, NL, RU
• USB-kábel: AY3914
• Felhasználói útmutató CD ROM-on: EN, FR, ES, 

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

Szoftver
• Eszközkezelő: Firmware Manager

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 50 MB
• Internet csatlakozás: Lehetőleg
• PC OS: Windows ME, 2000, XP
• Processzor: Pentium II vagy gyorsabb
• RAM memória: 64 MB
• Hangkártya
• USB: Szabad USB port
• Videokártya

Méretek
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

31 5 x 80 5 x 15 mm
• Termék súlya: 0,04 kg

Áram
• Akkumulátorkapacitás: 300 mAh
• akku típusa: LI-Polimer
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