
 

Philips GoGear
Flash audio prehrávač

1 GB*

SA1355
Oblečte si ho a vystavte na obdiv

S MP3, WMA a FM tunerom
Buďte štýloví s vašou MP3 a WMA hudbou na exkluzívnom 1 GB* GoGear SA1355. 
Preneste hudbu a údaje alebo ho priamo nabite prostredníctvom USB.

Vaša hudba a údaje - pripravené každý deň
• Potešenie z prehrávania MP3 a WMA
• Funkcia nahrávania hlasu nahráva čokoľvek a kedykoľvek!
• Priame rozhranie USB umožňuje jednoduchý prenos súborov bez káblov.
• Rýchle sťahovanie súborov z počítača cez vysokorýchlostné USB2.0
• Vychutnajte si viac hudby so vstavaným FM tunerom

Stačí obliecť a ísť
• Elegantný zrkadlový povrch
• Vychutnajte si až 10 hodín prehrávania hudby*

Jednoduchý, intuitívny hudobný zážitok
• Veľký dvojfarebný OLED displej
• Ekvalizér pre optimalizovaný zvuk vlastného hudobného štýlu
• Zobrazenie zložky pre vyhľadanie skladby jednoduchým a rýchlym spôsobom
 



 Funkcia nahrávania hlasu
Funkcia nahrávania hlasu zmení váš prehrávač na 
šikovný diktafón. Okrem počúvania hudby alebo 
rádia môžete nahrávať poznámky alebo pracovné či 
školské pripomienky, nákupné zoznamy a telefónne 
čísla, dokonca texty piesní. Keď stlačíte tlačidlo 
nahrávania a rozprávate do vstavaného mikrofónu, 
hlasové správy sa skomprimujú a uložia do vstavanej 
vnútornej pamäte alebo na vonkajšiu pamäťovú 
kartu. Funkcia hlasového nahrávania poskytuje 
prenosný hlasový nahrávač, ktorý umožňuje 
nahrávať čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek!

Priame rozhranie USB

Zariadenia s priamym rozhraním USB je možné 
pripojiť priamo do USB portu počítača - 
nepotrebujete káble. Počítač automaticky rozpozná 
zariadenie ako prenosné USB zariadenie na 
hromadné ukladanie (v systéme Windows 98 sa 
vyžaduje inštalácia dodatočných ovládačov), čo 
umožňuje jednoducho prenášať súbory medzi 
počítačom a zariadením prostredníctvom programu 
Prieskumník systému Windows (alebo zložiek 
Apple). Noste so svojím zariadením hudbu a údaje 
každý deň.

Dvojfarebný OLED displej
Dvojfarebný OLED displej ponúka kombináciu farieb 
(napr. žltú a modrú) v superjasnom displeji a tiež je 
vhodný pre animácie. Toto zjednodušuje čítanie 
údajov na displeji a zdieľanie zábavy s priateľmi

Ekvalizér

Ekvalizér umožňuje vybrať predvolené režimy, ktoré 
optimalizujú určité frekvencie pásiem, aby vylepšili 
konkrétne hudobné štýly. Prehrávače s ekvalizérom 
využívajú technológiu grafického vyrovnávania, aby 
automaticky nastavili optimálnu rovnováhu 
frekvencie zvuku vo vybranom hudobnom štýle. 
Ekvalizér prináša optimálny zvuk rôznych hudobných 
štýlov.
SA1355/02

Hlavné prvky
• Frekvenčný rozsah: 87,5 - 108 MHz • Čas nabíjania: 4 hod
•

Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Typ obrazovky: OLED
• Riadky textu: 4
• Rozlíšenie: 128 x 64 pixelov

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Frekvenčná odozva: 30-18000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 5 mW (16 ohmov)
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• Podpora ID3 označenia: Názov skladby a meno 

interpreta
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11025, 16, 22050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 Kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32; 44,1; 48 kHz

Zvukový záznam
• Formát audio súboru: WAV
• FM nahrávanie: áno
• Zaznamenajte si vlastný hlas: áno

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 1 GB
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: až do 250 stôp 

(128 Kb za sekundu)*
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: až do 380 stôp 

(64 Kb za sekundu)*

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo

• Počet predvolených kanálov: 30
• Automatické digitálne ladenie: áno

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Užitočná funkcia
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: áno
• Slúchadlá: AY3809
• Stručná príručka spustenia: Vytlačené – 

EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• USB kábel: AY3914
• Príručka používateľa na disku CD-ROM: EN, FR, 

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

Softvér
• Správca zariadení: Správca firmvéru

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Miesto na pevnom disku: 50 MB
• Pripojenie na Internet: Vhodnejšie
• Operačný systém počítača: Windows Me, 2000 

alebo XP
• Procesor: Pentium II alebo lepší
• Pamäť RAM: 64 MB
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB
• Videokarta: áno

Rozmery
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Napájanie
• Kapacita batérií: 300 mAh
• Typ batérie: LI-Polymér
Technické údaje
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