
 

Philips GoGear
Flash Audio-speler

1 GB*

SA1350
Neem mee en maak anderen jaloers

Met MP3 en WMA
Ga stijlvol op pad met uw MP3- en WMA-muziek op de ultrachique GoGear SA1350 1 
GB*. U kunt muziek en gegevens overzetten via de directe aansluiting op USB.

Uw muziek, uw gegevens - onderweg, elke dag
• Geniet van MP3- en WMA-weergave
• Altijd en overal opnemen met de spraakopnamefunctie!
• Directe USB-aansluiting voor overdracht zonder kabels!
• Snelle downloads vanaf uw PC via USB 2.0

Klaar om te dragen, klaar om te vertrekken
• Elegant, spiegelend oppervlak
• Geniet van maximaal 10 uur afspeeltijd*

Simpele en intuïtieve muziekervaring
• Groot OLED-display met 2 kleuren
• De equalizer geeft een optimaal geluid voor uw muziekstijl
• Mappen weergeven om op een simpele en snelle manier nummers te vinden
 



 Spraakopnamefunctie
De spraakopnamefunctie verandert uw speler in een 
handig dicteerapparaat. U kunt niet alleen muziek 
afspelen of naar de radio luisteren, maar u kunt ook 
berichten voor uw werk en school opnemen, evenals 
boodschappenlijstjes en telefoonnummers, en zelfs 
songteksten. Door op de opname-knop te drukken 
en in de ingebouwde microfoon te praten, worden 
berichten gecomprimeerd en opgeslagen in het 
ingebouwde interne geheugen of op de externe 
geheugenkaart. Met de spraakopnamefunctie kunt u 
alles opnemen, altijd en overal!

Directe aansluiting op USB

Apparaten met een directe aansluiting op USB 
kunnen zonder kabel worden aangesloten op de 
USB-poort. De computer herkent het apparaat 
automatisch als een verwijderbaar USB-apparaat 
voor massaopslag (extra stuurprogramma's vereist 
voor Windows 98), zodat u bestanden gemakkelijk 
via Windows Verkenner (of Apple-mappen) tussen 
de computer en het apparaat kunt slepen. Sla elke 
dag muziek en gegevens op het apparaat op voor 
meer plezier onderweg.

OLED-display met 2 kleuren
OLED-display met 2 kleuren biedt een 
kleurencombinatie (bijv. geel en blauw) in een 
superhelder scherm en maakt animaties mogelijk. 
Hierdoor kan het display eenvoudiger worden 
afgelezen en wordt het delen met vrienden nog 
leuker.

Equalizer

Met een equalizer kunt u fabrieksinstellingen 
selecteren die bepaalde frequentiebanden 
optimaliseren om bepaalde muziekstijlen te 
verbeteren. Spelers met een equalizer maken 
gebruik van een grafische egalisatietechnologie, 
waardoor automatisch de optimale 
geluidsfrequentiebalans voor een bepaalde 
muziekstijl wordt ingesteld. Dankzij de equalizer 
kunt u genieten van een optimaal geluid bij elke 
muziekstijl.
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Kenmerken
nummers (64 kbps)* •
Beeld/display
• Achtergrondverlichting
• Schermtype: OLED
• Tekstregels: 4
• Resolutie: 128 x 64 pixels

Geluid
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Dance, Funk, 

Hiphop, Jazz, Rock
• Frequentierespons: 30 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel van nummer en 

artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8/11,025/16/22,050/

32/44,1/48 kHz

Audio-opname
• Audioformaat: WAV
• Neem uw eigen stem op

Audio vastleggen
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 1 GB
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: Max. 250 

nummers (128 kbps)*
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: Max. 380 

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Gebruiksgemak
• Firmware-upgrade mogelijk
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel

Accessoires
• CD-ROM
• Hoofdtelefoon: AY3809
• Snelstartgids: Gedrukt - EN, FR, ES, DE, IT, NL, RU
• USB-kabel: AY3914
• Gebruikershandleiding op CD-ROM: EN, FR, ES, 

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

Software
• Apparaatbeheer: Firmware Manager

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• Internetverbinding: Bij voorkeur
• PC-besturingssysteem: Windows ME, 2000 of XP
• Processor: Pentium II of sneller
• RAM-geheugen: 64 MB
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Videokaart

Afmetingen
• Verpakkingstype: Type "Clamshell"
• Afmetingen van product (B x H x D): 

31,5 x 80,5 x 15 mm
• Gewicht van het product: 0,04 kg

Voeding
• Batterijcapaciteit: 300 mAh
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadtijd: 4 u
Specificaties
Flash Audio-speler
1 GB*  

Publicatiedatum  
2009-03-09

Versie: 1.2.5

12 NC: 8670 000 28729
EAN: 87 12581 32728 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com

http://www.philips.com

