
 

Philips GoGear
Odtwarzacz audio z 
pamięcią flash

1 GB*

SA1350
Noś go z dumą

Odtwarzanie plików MP3 i WMA
Dzięki stylowemu GoGear SA1350 z pamięcią 1 GB* możesz wszędzie słuchać ulubionej 
muzyki w formacie MP3 i WMA. Złącze USB służy do przesyłania muzyki i danych oraz 
ładowania akumulatora.

Twoja muzyka, Twoje dane — w ruchu, codziennie
• Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
• Funkcja nagrywania głosu nagrywa wszystko i wszędzie!
• Bezpośredni dostęp USB — łatwe przesyłanie plików bez użycia przewodów!
• Szybkie pobieranie z komputera dzięki złączu USB 2.0

Ubierz to i ruszaj
• Elegancka powierzchnia lustrzana
• Możliwość odtwarzania muzyki nawet do 10 godzin*

Proste, intuicyjne efekty muzyczne
• Duży 2-kolorowy wyświetlacz OLED
• Korektor optymalizuje dźwięk stosownie do stylu muzyki
• Widok folderów pozwalający na łatwe i szybkie wyszukiwanie utworów
 



 Funkcja nagrywania głosu
Funkcja nagrywania głosu zamienia odtwarzacz w 
poręczny dyktafon. Poza odtwarzaniem muzyki czy 
słuchaniem radia możesz na nim także nagrywać 
uwagi lub przypomnienia do pracy lub szkoły, listy 
zakupów i numery telefonów — a nawet słowa 
piosenek. Gdy naciśniesz przycisk nagrywania i 
powiesz coś do wbudowanego mikrofonu, 
wypowiedź ta zostanie skompresowana i zapisana 
we wbudowanej pamięci albo na zewnętrznej karcie 
pamięci. Funkcja nagrywania głosu daje łatwy do 
przenoszenia sprzęt do nagrywania głosu, który 
nagrywa wszystko i wszędzie!

Bezpośredni dostęp do USB

Urządzenia z bezpośrednim dostępem do portu USB 
można podłączyć do komputera bez kabla. 
Komputer automatycznie rozpozna urządzenie jako 
zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB 
(system Windows 98 wymaga dodatkowych 
sterowników), umożliwiając łatwe przeciąganie 
plików za pomocą Eksploratora Windows (lub 
Folderów Apple) pomiędzy komputerem 
a urządzeniem. Wystarczy załadować codzienną 
porcję muzyki do odtwarzacza — i w drogę!

2-kolorowy wyświetlacz OLED
Jasny dwukolorowy wyświetlacz OLED zapewnia 
czytelne połączenie kolorów (np. żółty i niebieski) i 
animacje. Odczytywanie informacji z wyświetlacza 
jest łatwiejsze, a dzielenie się muzyką z przyjaciółmi 
jeszcze przyjemniejsze.

Korektor

W korektorze można wybrać zaprogramowane 
tryby, które optymalizują pewne przedziały 
częstotliwości, aby dany styl muzyki brzmiał jak 
najlepiej. Odtwarzacze z korektorem są wyposażone 
w funkcję graficznej korekcji umożliwiającą 
automatyczne ustawienie optymalnego dla 
wybranego stylu muzyki balansu częstotliwości 
dźwięku. Korektor umożliwia optymalne 
dopasowanie dźwięku w zależności od stylu muzyki.
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Zalety
• Czas ładowania: 4 godz.
•

Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ ekranu: OLED
• Ilość linii teksu: 4
• Rozdzielczość: 128 x 64 piksele

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Classic, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Pasmo przenoszenia: 30 – 18 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW (16 omów)
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł ścieżki i nazwa 

wykonawcy
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 32, 44 1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11 025; 16; 22 050; 32; 44,1 i 48 KHz

Nagrywanie audio
• Format pliku audio: WAV
• Nagraj swój głos

Przechwytywanie sygnału audio
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci nagrań MP3: do 250 utworów 

(128 kb/s)*
• Pojemność pamięci nagrań WMA: do 380 

utworów (64 kb/s)*

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Wygoda
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Funkcja: Blokada klawiatury

Akcesoria
• CD-ROM
• Słuchawki: AY3809
• Skrócona instrukcja obsługi: Wydrukowano w 

językach: EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• przewód USB: AY3914
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM: EN, FR, 

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

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: Menedżer oprogramowania 

sprzętowego

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 50 MB
• Połączenie internetowe: Zalecane
• System operacyjny komputera: Windows ME, 2000 

oraz XP
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pamięć RAM: 64 MB
• Karta dźwiękowa
• USB: Wolny port USB
• Karta wideo

Wymiary
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

31 5 x 80 5 x 15 mm
• Waga produktu: 0 04 kg

Zasilanie
• Pojemność baterii: 300 mAh
• Rodzaj baterii: litowo-polimerowy
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