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Flash audio player

512MB*

SA1345
พกติดตัวและอวดให้คนอื่นดู

ด้วย MP3, WMA และจูนเนอร์ FM
ก้าวล้ำอย่างมีสไตล์ด้วยเพลง MP3 และ WMA ใน GoGear SA1345 ขนาด 512 MB* 
ที่สุดทันสมัย ให้คุณถ่ายโอนเพลง ข้อมูล หรือชาร์จไฟได้โดยตรงทางสาย USB

นำเพลงและข้อมูลพกติดตัวคุณไปได้ทุกที่ทุกเวลา
• เพลิดเพลินกับการเล่น MP3 และ WMA
• ฟังก์ชันการบันทึกเสียงสำหรับการบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา
• Direct USB สำหรับการโอนถ่ายไฟล์อย่างง่ายดายโดยไม่ใช้สายเคเบิล
• ดาวน์โหลดจาก PC ของคุณอย่างรวดเร็วด้วย High-speed USB2.0
• เพลิดเพลินกับบทเพลงด้วยจูนเนอร์ FM ในตัว

สะดวกในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่
• พื้นผิวกระจกสวยหรู
• เพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง*

ฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย
• จอ OLED แบบ 2 สี ขนาดใหญ่
• อีควอไลเซอร์เพื่อปรับเสียงให้เหมาะกับสไตล์เพลงส่วนตัวของคุณ
• Folder view ช่วยให้ค้นหาเพลงได้ง่ายและรวดเร็ว
 



 ฟังก์ชันการบันทึกเสียง
ฟังก์ชันการบันทึกเสียงจะเปลี่ยนเครื่องเล่นของคุณให้
เป็นอุปกรณ์ Dictation ขนาดพกพาได้ 
นอกจากการเล่นเพลงหรือฟังวิทยุแล้ว 
คุณยังสามารถบันทึกข้อความหรือข้อความเตือนความ
จำเกี่ยวกับงานหรือการเรียนได้ บันทึกรายการชอปปิ้ง 
และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนเนื้อเพลงต่างๆ 
เพียงกดปุ่มบันทึกและพูดผ่านไมโครโฟนในตัว 
ข้อความเสียงจะถูกบีบอัดและจัดเก็บไว้ในหน่วยความ
จำภายใน หรือการ์ดหน่วยความจำภายนอก 
ฟังก์ชันการบันทึกเสียงนี้จะให้คุณใช้เครื่องบันทึกเสีย
งขนาดพกพาคุณภาพสูงนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา

Direct USB

อุปกรณ์ที่มี Direct USB สามารถเสียบเข้ากับพอร์ต 
USB 
ที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรงไม่ต้องใช้สายเคเบิล 
คอมพิวเตอร์ของคุณจะรับรู้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกร
ณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ถอดได้โดยอัตโนมัติ 
(Windows 98 ต้องมีไดรเวอร์เพิ่มเติม) 
ช่วยให้คุณลากและวางไฟล์ด้วย Windows Explorer 
(หรือ Apple Folders) 
ระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณได้ 
คุณสามารถบรรจุเพลงและข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่ไปพ
ร้อมกับคุณได้ทุกเมื่อ

จอ OLED แบบ 2 สี
จอ OLED แบบ 2 สี เป็นจอภาพ 2 สี (เช่น 
สีเหลืองและสีน้ำเงิน) 
ที่มีความสว่างสูงและใช้แสดงภาพอะนิเมชั่นได้ด้วย 
จึงช่วยให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้นและสนุกสนานไปกับก
ารแบ่งปันภาพในหมู่เพื่อน

อีควอไลเซอร์

อีควอไลเซอร์ช่วยให้คุณเลือกโหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งปรับคลื่นความถี่ใดๆ 
เพื่อให้เหมาะกับสไตล์เพลงต่างๆ ได้ดีที่สุด 
เครื่องเล่นพร้อมอีควอไลเซอร์นี้ใช้เทคโนโลยีอิควอไ
ลเซอร์ด้านกราฟิก 
เพื่อตั้งค่าความสมดุลของความถี่เสียงสำหรับสไตล์เพ
ลงที่เลือกไว้ให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
SA1345/97

ไฮไลต์
• ช่วงความถี่: 87.5 - 108 MHz •
ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง
• ประเภทจอภาพ: OLED
• บรรทัดข้อความ: 4
• ความละเอียด: 128 x 64 พิกเซล

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-18000 Hz
• พลังขับเสียง: 2 x 5 mW (16 โอห์ม)
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 

48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-192 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz

การบันทึกเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
• การบันทึก FM
• บันทึกเสียงของคุณเอง

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 512 MB
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงสุด 125 เพลง 

(128 kbps)*
• ความจุหน่วยความจำเพลง, WMA: สูงสุด 250 เพลง 

(64 kbps)*

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM

• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 30
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0

สะดวกสบาย
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเกรดได้
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด

อุปกรณ์เสริม
• CD-ROM
• หูฟัง: AY3809
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: พิมพ์; อังกฤษ, 

จีนแผ่นดินใหญ่, จีนไต้หวัน
• สายเคเบิล USB: AY3914
• คู่มือผู้ใช้ใน CD-ROM: EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, 

IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

ซอฟต์แวร์
• Device manager: Firmware Manager

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 50 MB
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: เหมาะสมกว่า
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows Me, 2000 หรือ XP
• โปรเซสเซอร์: Pentium II หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ RAM: 64 MB
• การ์ดเสียง
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การ์ดวิดีโอ

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: แบบฝาพับ
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

31.5 x 80.5 x 15 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.04 กก.

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 300mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• เวลาในการชาร์จ: 4 ชม.
รายละเอียดเฉพาะ
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