
 

Philips GoGear
Flash audio player

1 GB*

SA1350
Φορέστε και επιδείξτε το

Με MP3 και WMA
Κομψή εμφάνιση με μουσική MP3 και WMA στο κομψό GoGear SA1350 1GB*. 
Μεταφέρετε μουσική και δεδομένα ή επαναφορτίστε μέσω Direct USB.

Η μουσική και τα δεδομένα σας - στο δρόμο, κάθε μέρα
• Απολαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
• Λειτουργία εγγραφής φωνής για να εγγράφετε οτιδήποτε, οποτεδήποτε!
• Direct USB για εύκολη μεταφορά αρχείων χωρίς καλώδια!
• Γρήγορες λήψεις από το PC μέσω USB2.0

Φορέστε το και βγείτε έξω
• Κομψή ανακλαστική επιφάνεια
• Απολαύστε μέχρι 10 ώρες μουσικής αναπαραγωγής*

Εύκολη και έξυπνη εμπειρία μουσικής
• Μεγάλη οθόνη OLED 2 χρωμάτων
• Ισοσταθμιστής για βελτιστοποιημένο ήχο για κάθε στυλ μουσικής
• Προβολή φακέλου για απλή και γρήγορη εύρεση τραγουδιών
 



 Λειτουργία εγγραφής φωνής
Η Λειτουργία εγγραφής φωνής μετατρέπει 
το player που διαθέτετε σε μια εύχρηστη 
συσκευή υπαγόρευσης. Εκτός από την 
αναπαραγωγή μουσικής και την ακρόαση 
ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να εγγράψετε 
σημειώσεις ή υπενθυμίσεις για το σχολείο ή 
την εργασία, λίστες αγορών και αριθμούς 
τηλεφώνου – ακόμη και στίχους τραγουδιών. 
Πατώντας το κουμπί εγγραφής και μιλώντας 
στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, τα 
φωνητικά μηνύματα συμπιέζονται και 
αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη 
εσωτερική μνήμη ή στην εξωτερική κάρτα 
μνήμης. Η Λειτουργία εγγραφής φωνής 
αποτελεί μια φορητή συσκευή φωνητικής 
εγγραφής, με την οποία έχετε τη δυνατότητα 
να εγγράψετε οτιδήποτε και οπουδήποτε!

Direct USB

Οι συσκευές με Direct USB μπορούν να 
συνδεθούν απευθείας με τη θύρα USB του 
υπολογιστή σας χωρίς καλώδια. Ο 
υπολογιστής αναγνωρίζει αυτόματα τη 
συσκευή ως αφαιρούμενη συσκευή μαζικής 
αποθήκευσης USB (τα Windows 98 απαιτούν 
επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης) που 
σας επιτρέπει να μεταφέρετε και να 
αποθέσετε αρχεία μέσω της εφαρμογής 
Windows Explorer (ή Apple Folders) ανάμεσα 
τον υπολογιστή και τη συσκευή. Απλά 
μεταφέρετε στη συσκευή μουσική και 
δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή, κάθε μέρα.

Οθόνη OLED 2 χρωμάτων
Η οθόνη OLED 2 χρωμάτων παρέχει 
συνδυασμό χρωμάτων (π.χ. κίτρινο και 
μπλε) σε μια εξαιρετικά φωτεινή οθόνη και 
υποστηρίζει τις κινούμενες εικόνες. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ευκολότερη ανάγνωση 
της οθόνης και διασκεδαστικό διαμοιρασμό 
με φίλους

Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής σας δίνει τη δυνατότητα να 
επιλέξετε προεπιλεγμένες λειτουργίες με τις 
οποίες βελτιστοποιούνται συγκεκριμένες 
ζώνες συχνοτήτων για την ενίσχυση 
συγκεκριμένων μουσικών στυλ. Τα player με 
ισοσταθμιστή χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία γραφικού ισοσταθμιστή για την 
αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας της 
συχνότητας του ήχου για βέλτιστα 
αποτελέσματα στα επιλεγμένα μουσικά στυλ. 
Με τον ισοσταθμιστή μπορείτε να 
απολαμβάνετε βέλτιστο ήχο, ανάλογα με το 
στυλ μουσικής.
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Flash audio player
1 GB*  



• Χρόνος φόρτισης: 4 ώρ.
•

Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Τύπος οθόνης: OLED
• Γραμμές κειμένου: 4
• Ανάλυση: 128 x 64 pixel

Ήχος
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Dance, Φανκ, 
Χιπ χοπ, Τζαζ, Ροκ

• Συχνότητα απόκρισης: 30-18.000 Hz
• Ισχύς: 2 x 5 mW (16 Ohm)
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος κομματιού & 
όνομα καλλιτέχνη

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 5-192 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Εγγραφή ήχου
• Φορμά αρχείου ήχου: WAV
• Ηχογραφήστε τη δική σας φωνή: ναι

Λήψη ήχου
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: ADPCM

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 1 GB
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: Έως και 

250 κομμάτια (128 kbps)*
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, WMA: Έως και 

380 κομμάτια (64 kbps)*

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού
• Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου

Αξεσουάρ
• CD-ROM
• Ακουστικά: AY3809
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Εκτύπωση σε-

EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• Καλώδιο USB: AY3914
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM: EN, FR, ES, NL, 

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

Λογισμικό
• Διαχείριση συσκευών: Διαχείριση 
υλικολογισμικού

Απαιτήσεις συστήματος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Σύνδεση Internet: Κατά προτίμηση
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows Me, 

2000 ή XP
• Επεξεργαστής: Pentium II ή ταχύτερος
• Μνήμη RAM: 64 MB
• Κάρτα ήχου: ναι
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Κάρτα εικόνας: ναι

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

31,5 x 80,5 x 15 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.04 κ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 300mAh
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
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