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Segítségre van szüksége?
Kérjük, látogasson el a 
www.philips.com/support
honlapra, ahol a segédanyagok teljes választékát érheti el, mint
a felhasználói kézikönyv, gyors oktatóanyag, a legújabb
szoftverfrissítések és a gyakran feltett kérdésekre adott
válaszok.
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Az Ön új lejátszója
Újonnan megvásárolt GoGear terméke a következőkre alkalmas:

• MP3 és WMA lejátszás (lásd MUSIC MODE -zenemód fejezet)
• FM radio* (lásd RADIO MODE -rádió mód fejezet)
• Felvételek: FM* és hang (lásd RECORDINGS - felvételek fejezet)

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

Kiegészítők

USB hosszabbító
kábel

CD ROM használati utasítással,
driverekkel és GY.I.K-el.

Regisztrálja a terméket
Mivel lehetőség van arra, hogy frissítse a terméket, javasoljuk, hogy regisztrálja azt a
www.philips.com/register oldalon, így informálni tudjuk, amikor új ingyenes frissítés elérhető.

Fülhallgató
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A vezérlőegységek és csatlakozók áttekintése

1 Mic Mikrofon
2 LOCK Letiltja a gombok használatát
3 Kijelző Dinamikus kijelző menü,

opciók és száminformációk
4 RESET A lejátszó alaphelyzetbe

állításához
5 2; Be / Ki és Lejátszás / Szünet,

menübeállítás jóváhagyása
J(/)K Visszatekerés / Előretekerés,

Fel / Le az 1. szintre
+ / - Hangerőszabályozó, lapozás,

ugrás az előzőre /
következőre

6 p Fejhallgató jack-dugó
7 REC Hang elidítása vagy megállítása

/ FM felvétel
8 A-B Megismétel vagy átugrik egy

sorozatot
9 MENU Belép a menü opcióba, nyomja

meg és tartsa lenyomva a
főmenühöz való visszatéréshez

10 USB csúzska Nyomja meg az USB-re való
csúsztatáshoz

11 USB USB kábel csatlakozó

Nyomja meg és csúsztassa
az USB csatlakozót az
ábrán jelzett pozícióba az
USB csatlakozó
kicsúsztatásához.

Nyomja meg és csúsztassa
az USB csatlakozót az
ábrán jelzett pozícióba az
USB csatlakozó
becsúsztatásához.
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Telepítés
1 Helyezze be a termékhez kapott CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Firmware Manager (Firmware Manager)
telepítéséhez.

3 Ha a telepítő program nem indul el automatikusan, keresse meg a programokat a CD
tartalomjegyzékében a Windows Explorer (Windows Explorer) segítségével, és kattintson
duplán az .exe kiterjesztésű fájlra a futtatáshoz.

Elvesztette a CD-jét? Ne aggódjon, letöltheti a CD tartalmát a www.philips.com/support vagy
a www.philips.com/usasupport (USA lakosoknak) weboldalakról.

Összekapcsolás és feltöltés
Töltse fel a lejátszót.
1 A lejátszója USB- csatlakozású, újratölthető akkuval rendelkezik. A lejátszó feltöltéséhez,

nyomja meg és húzza ki az USB csatlakozót. Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a
számítógép USB portjához.

> Amint csatlakoztatja a lejátszóját, megjelenik az USB-csatlakozás képernyő.

2 Töltse a lejátszót 4 óráig vagy amíg az elem ikon megjelenik a kijelzőn abbahagyja a
villogást.**

Hozzákezdés

** Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket.

Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a

beállításoktól függhet.
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TIPP Ha az akkumulátorok majdnem kimerültek, villog az akkumulátor kimerülését
jelző képernyő. A készülék 60 másodpercen belül kikapcsol.

Átvitel
Rendszerezheti a fájlokat és zenét vihet át a lejátszóra Windows Explorert használva USB-n
keresztül.

1 Windows Explorerben válasszon ki a számítógépen egy vagy több számot, amelyeket a
lejátszóra szeretné áttenni.

2 Használja a fogd és vidd műveletet a Window Explorerből a lejátszóra az átvitelhez. 

Élvezze!
Be-/kikapcsol
A bekapcsoláshoz, nyomja meg, és tartsa lenyomva a 2; gombot, amíg a PHILIPS splash
jelenik meg a képernyőn.

A kikapcsoláshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a 2; gombot ismét, amíg a kijelző üres
nem lesz.

Olvassa le az akkuszintkijelzőt a lejátszóján
Az akkumulátor töltöttségének megközelítő szintjét az alábbi módon jelöltük:

Teljes töltöttség Az akkumulátor kétharmad részig feltöltve

Az akkumulátor félig feltöltve Alacsony akkuszint Akkumulátor lemerült

TIPP A lejátszója automatikusan kikapcsol, ha a General Settings (Általános beállítások)
> Time out (Kikapcsolási idő) menüpontban meghatározott ideig nincsen aktivitás, vagy
zenelejátszás.
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A főmenüből válassza ki a Music
(Zene) opciót a zenei könyvtárba
való belépéshez. A lejátszó a
zeneszámokat könyvtáranként
betűrendben játssza le. Az
alapműveletek a zenei módban a
következők:

Zenei mód (alkalmazható lejátszásnál vagy felvételnél)

Alapműveletek A hozzá tartozó gombok
Ugrás a következő dalra Nyomja le a )K gombot

Ugrás az előző dalra Nyomja le a J( gombot

Zene szüneteltetése Nyomja meg a 2; gombot,
miközben megy a szám

Keresés előre Nyomja le és tartsa lenyomva a )K gombot

Keresés hátrafelé Nyomja le és tartsa lenyomva a J( gombot

Hangerőszabályozás Nyomja le a +/- gombot

Navigálás a menüben
A lejátszó intuitiv menünavigációs rendszerrel rendelkezik, segíti a különböző beállítások és
operációk között. Használja a +, -, J(, )K gombokat a menüben való tallózáshoz. Nyomja
meg a 2; gombot a kiválasztás jóváhagyáshoz.

Az adott mód vagy lejátszás befejezéséhez, nyomja meg a MENU vagy J( gombot.

Amikor a lejátszó bekapcsol, a főmenü jelenik meg. Megnyomhatja, és nyomva tarthatja a
MENU gombot a főmenübe való belépéshez. Tartalma:

Music (Zene) Digitális zenesávok lejátszása

Radio (Rádió) A rádió előre beállított sávjainak meghallgatása

Recordings (Felvételek) Felvételek kezelése és lejátszása

Folder view (Könyvtárnézet) Tallózás a zeneszámok között, ill. könyvtár szerinti felvétel.
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Könyvtárnézet
A Folder View (könytárnézet) kijelzi a zeneszámokat és a felvételeket betűrendben.

A főmenűből válassza ki a Folder View (Könyvtár) opciót a könyvtárnézetbe való
belépéshez. A könyvtárnézet az alapján jelzi ki a zeneszámokat, hogy hogyan tette azokat a
fogd és vidd művelet során a könyvtárba.

A könyvtárak és a zeneszámok betűrendben kerülnek listázásra.

Alapműveletek a Könyvtárnézetben A hozzá tartozó gombok
Ugrás a következő zeneszámra / könyvtárra Nyomja le a + gombot
Ugrás az előző zeneszámra / könyvtárra Nyomja le a - gombot
Belépés egy könyvtárba Nyomja le a )K gombot
Egy szinttel feljebb történő lépés Nyomja le a J( gombot
Egy tétel kiválasztása Nyomja meg a 2; gombot.

Miután kiválasztott egy elemet, előugrik egy ablak. Nyomja meg a +/- gombot a Play
(Lejátszás), vagy Delete (Töröl) kiválasztásához, minden zeneszám lejátszásra kerül a
megjelölt ponttól, a kiválasztott könyvtárban.

TIPP számokat csak könyvtárnézetben törölhet (könyvtárakat nem).
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Lejátszási módok
Beállíthatja a lejátszóját, hogy a számokat véletlenszerűen, és/vagy ismételten játsza le.
1 Nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a Play Mode-ot (Lejátszási mód).
2 Nyomja meg a +/- gombot a különböző lejátszási módok kiválasztásához (Repeat 1

(Ismétel 1), Repeat all (Az összes ismétlése), Shuffle (véletlenszerű), Shuffle Repeat
(Ismételés), Repeat Folder (Ismételés ), Shuffle Folder (Véletlenszerű könyvtár) vagy
Off (Kikapcsolás)).
Ikon Jelentés

Off (Kikapcsolás) Normál lejátszás
Repeat 1 (Ismétel 1) Egy számot játszik le ismételten
Repeat all Minden számot ismételten játszik le
(Az összes ismétlése)
Shuffle (véletlenszerű) Minden számot véletlenszerűen játszik le
Shuffle Repeat (Ismételés) Minden számot véletlenszerűen és ismételten játszik le
Repeat Folder (Ismételés ) A könyvtáron belül lévő összes számot ismételten

játssza le
Shuffle Folder A könyvtáron belül lévő összes számot véletlenszerűen 
(Véletlenszerű könyvtár) játssza le

Lejátszási funkciók
A-B Ismétlés
Egy szakasz egyszeri vagy folyamatos ismétléséhez egy dalban:
1 Nyomja meg az A-B gombot a kiválasztott kezdőpontnál.
> Megjelenik az a képernyőn.
2 Nyomja meg az A-B gombot újra a kiválasztott végpontnál.
> Ekkor megjelenik az a képernyőn és megkezdődik a szakasz ismétlése.
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Equalizer
A zene lejátszásához különböző EQ (hangszínszabályozó) beállításokat is kiválaszthat a
lejátszó számára.

1 Nyomja meg a MENU gombot, és válassza az Equalizer (Equalizer).

2 Nyomja meg a +/- gombot a Rock, Funk, Jazz, Classical (Klasszikus), Hip Hop, Dance,
Custom (Egyedi beállítás) vagy Off (Kikapcsolás) kiválasztásához.

Egyedi EQ

Az equalizer egyedi beállításait 5 sávban lehet állítani: Bass (B -Basszus), Low (L- Alacsony),
Mid (M- Közepes), High (H-Magas) és Treble (T- Éles).

1 Nyomja meg a MENU gombot, és válassza az Equalizer (Equalizer) > Custom (Egyedi
beállítás) opciót.

2 Nyomja meg a J( vagy )K gombot a sáv kiválasztásához.
> A kiválasztott sáv villogni kezd.

3 Nyomja meg a + gombot egyszer vagy többször a sáv beállításainak növeléséhez, vagy
nyomja meg a - gombot egyszer vagy többször a sáv beállításainak csökkentéséhez.

4 Az újonnan beállított egyedi equalizer azonnal hallható lesz, ha zenét játszik le.

TIPP Az egyedi EQ képernyő automatikusan kilép, ha 5 másodpercnél hosszabb
inaktivitást észlel.
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Rádió mód*
A főmenüben válassza ki a Radio (Rádió) pontot a rádió üzemmódba történő belépéshez.

Manual tune (Manuális keresés)
1 Nyomja meg a MENU gombot a Manual tune (Manuális keresés) kiválasztásához.

2 Nyomja meg a 2; gombot a kiválasztás jóváhagyáshoz.

3 Nyomja meg a J( vagy )K gombot az állomás kereséséhez, vagy nyomja meg és tartsa
lenyomva a )K gombot a következő elérhető állomás kereséséhez.

4 Nyomja meg a 2; gombot az előbeállítások elmentéséhez.

Auto tune (Automata hangolás)
1 Nyomja meg a MENU gombot az Auto tune (Automata hangolás) kiválasztásához.

2 Nyomja meg a 2; gombot a kiválasztás jóváhagyáshoz.
> A lejátszója automatikusan kiválasztja a 30 legerősebb, elérhető állomást.

Egy előre beállított állomás lejátszása
1 A főmenüben, válassza a Radio (Rádió) opciót a rádió módhoz való belépéshez, hogy

behangolhassa a kívánt állomást.

2 Nyomja meg a J( vagy )K gombokat az előre beállítottak közötti kereséshez.
> Az előre beállított automatikusan lejátszásra kerül.

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.
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Amennyiben a lejátszója nem csatlakozik a számítógéphez, készíthet hang-, vagy 
rádiófelvételeket.

Hangfelvétel készítése
Mielőtt megkezdené a hang rögzítését, ellenőrizze, hogy nincs-e rádió módban, zene módban,
esetleg a felvétel stop vagy pause állapotban.

1 Nyomja meg a REC gombot a hangfelvétel megkezdéséhez.
> A lejátszó kijelzi a felvétel állapotát.

2 Nyomja meg a REC gombot újra a hangfelvétel leállításához.
> A lejátszó kijelzi a mentés állapotát. A hangfelvételei a VOICE (Hang) könyvtárban kerülnek

tárolásra a lejátszón. (Fájlnév: MIC-XXX.wav, melyből az XXX a felvétel száma, ami
automatikusan generált.)

FM felvételek készítése*
Rádió módban, hangolja be az előre beállított állomást.

1 Nyomja meg a REC gombot az FM felvétel megkezdéséhez.
> A lejátszó kijelzi a felvétel állapotát.

2 Nyomja meg a REC gombot újra az FM felvétel leállításához.
> A lejátszó kijelzi a mentés állapotát. Az FM felvételei az FM könyvtárban kerülnek tárolásra a

lejátszón. (Fájlnév: FM-XXX.wav, melyből az XXX a felvétel száma, ami automatikusan generált.)

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

Felvételek
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Felvételek lejátszása
A hang- és FM felvételeit a VOICE és FM könyvtárakban találja

1 A főmenűből válassza ki a RECORDINGS (Felvételek) opciót a VOICE / FM könyvtárba
való belépéshez. A lejátszója le fogja játszani a VOICE / FM könyvtárban tárolt felvételeket
alfabetikus sorrendben, amint megnyomja a 2; gombot.

2 Nyomja meg a 2; gombot az aktuálisan játszott felvétel szüneteltetéséhez.

3 Nyomja meg az J( vagy )K gombot a következő, vagy előző felvétel lejátszásához.

TIPP A felvételek lejátszása funkció úgyanúgy működik, mint Music (Zene) módban. Lásd
a Music (Zene) mód > Playback (Lejátszás) fejezetét további információért.
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Beállíthatja a lejátszó tulajdonságait a szükségletnek megfelelően.

1 Nyomja meg a MENU gombot és válassza a General settings (általános beállítások)
opciót.

2 Nyomja meg a 2; gombot a választásának jóváhagyásához, és nyomja meg a +/- gombot
további opciók kiválasztásához.

3 Nyomja meg a MENU gombot az aktuális beállítási képernyőről való kilépéshez.

Beállítások További opciók

Power save On (Be) / Off (Ki)
(Akkukímélő üzemmód)
Screen saver (Képernyővédő) Kijelző: Clock vertical (Vertikális óra) / Clock horizontal 

(Horizontális óra) / Animation (Animáció)
Idő: 10 sec (mp) / 30 sec (mp) / 60 (sec) mp / Off (Ki)

Time out (Kikapcsolási idő) 3 min (perc) / 5 min (perc) / 10 min (perc) / 30 min (perc)
/ Off (Ki)

Sleep timer (Alvási időzítő) 15 min (perc) / 30 min (perc) / 45 min (perc) / 60
min (perc) / Off (Ki)

Resume (Folytatás) On (Be) / Off (Ki)
OSD Langauge (OSD nyelv) English (Angol) / French (Francia) / German (Német) /

Spanish (Spanyol) / Italian (Olasz) / Portuguese (Portugál) /
Dutch (Holland) / Swedish (Svéd) / Poland (Lengyel) /
Russian (Orosz)

Information (Információ) Firmware (FW) version (Firmware (FW) verzió) / Memory
available (Elérhető memória)

Factory settings Restore factory settings (Gyári beállítások visszaállítása)
(Gyári beállítások)

Beállítások testreszabása
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1 Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép CD ROM meghajtójába.

2 Telepítse a Firmware Manager (Firmware Manager) programot a mellékelt CD-ről a
számítógépre.

3 Csatlakozzon az internetre, indítsa el a Firmware Manager (Firmware Managert).

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware teljes visszaállításához.

FIGYELEM: A frissítés és javítás a lejátszón tárolt adat, valamint a médiatartalom
vesztéséhez vezet. Javasolt az adatok gyakori biztonsági mentése.

A lejátszót egy firmware nevezetű belső program vezérli. A Firmware Manager (Firmware
Managerrel), frissítheti és visszaállíthatja lejátszóját, mindössze pár egyszerű kattintással.

A Firmware Manager telepítése
1 Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép CD ROM meghajtójába.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés megkezdéséhez és befejezéséhez.

A firmware frissítése és visszaállítása

A Firmware Manager (Firmware managerről)
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Tünetek

Fennakadás

Nem lehet
bekapcsolni

A lejátszó a "Memory
Full" (Memória tele)
üzenetet jelzi ki

Néhány zeneszámot
nem lehet
megjeleníteni vagy
lejátszani a lejátszón.

Megoldások

Nyomja meg a reset gombot

Nyomja meg a 2; gombot és kapcsolja be a lejátszót. Készülékhiba
esetén csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Használja a
Firmware Manager (Firmware Managert) a lejátszó
visszaállításához.

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez. Törölje a nem
kívánatos fájlokat, válassza le a lejátszót biztonságosan, majd rögzítse
őket újra.

A lejátszó nem támogatja az online zeneboltokból vásárolt írásvédett
(DRM) WMA zeneszámokat, csak a nem védett WMA fájlok
lejátszhatók a lejátszón. A zeneszám formátumát a lejátszót nem
támogatja. Csak az MP3, WMA és WAV fájlok támogatottak.

Meghibásodás esetén ellenőrizze a következő oldalakon olvasható tudnivalókat. További
segítség és hibaelhárítási tájékoztató a következő címen: www.philips.com/support.

Ha a tanácsokat követve sem tudja a problémát megoldani, kérje az ügyfélszolgálat vagy a
kereskedő segítségét.

Hibaelhárítás

FIGYELEM: Ne nyissa fel a készüléket! Semmiféleképpen ne kísérelje meg a készülék
javítását, mivel ebben az esetben a garancia érvényét veszti.
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Karbantartás
Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:

• Ne tegye ki a lejátszót fűtőberendezéstől vagy közvetlen napsütésből származó erős
hősugárzásnak

• Ne ejtse le a lejátszót, illetve ne ejtsen semmit a lejátszóra.
• Ne kerüljön vízbe a lejátszó. Ne tegye ki a fejhallgató csatlakozást vagy az elemtároló

egységet víz hatásának, mert a bekerülő víz komoly károkat okozhat.
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint

vagy maró anyagokat tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
• A közelben működő rádiótelefonok káros interferenciát okozhatnak.
• Készítsen biztonsági másolatokat a fájlokról. Kérjük biztosítsa, hogy megőrzésre kerüljenek

az eszközre letöltött eredeti fájlok. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából,
károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatveszteség

Üzemi és tárolási hőmérséklet-értékek

• 0 és 35°C közötti hőmérsékleten üzemeltesse a készüléket (32-95°F).
• -20 és 45°C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket (-4-113°F).
• Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Fontos biztonsági információk
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Hallásvédelem
Halgassa a hangot mérsékelt hangerővel.
• A fejhallgatók nagy hangerővel való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Ez a

termék olyan decibel skálájú hangokat generál, melyek egészséges személyek
esetében is hallás károsodást okozhatnak, még az egy percnél rövidebb időtartamú
hallgatás esetén is. A magasabb decibel skála a már halláskárosult használóknak javasolt.

• Maga a hangszint könnyen megtévesztő lehet. Mivel rövid időn belül a fül "komfort érzete"
hozzászokik a magasabb hangerőhöz és azt veszi normálisnak. Tehát huzamosabb hallgatás
után, ami "normálisnak" hangzik, valójában túl hangos és ártalmas lehet a fülnek. Ennek
elkerülése érdekében állítsa be a hangerőt a kezdeti kellemes hangszintnek megfelelően, s
hagyja meg azon az egyenletes hangerőn.

Biztonságos hangerő beállításához:
• Állítsa a hangerő szabályozót alacsony hangerőre.
• Lassan és fokozatosan növelje a hangerőt, addíg, amíg kényelmesen hallja a hangot, tisztán

és torzítás nélkül.
Csak mérsékelt időtartamig hallgassa:
• A hang hosszas hallgatása, még a "biztonságos" beállítás esetén is, halláskárosuláshoz

vezethet.
• Bizonyosodjon meg, hogy a készülékét ésszerűen használja, és tartson megfelelő

időközönként szünetet a hallgatásban.
Győzödjön meg róla, hogy a fejhallgató használata közben a következő
szabályokat betartja.
• Csak mérsékelt hangerővel hallgassa s csak mérsékelt időtartamig.
• Ne hangosítsa fel a hangerőt, mikor a füle "hozzászokik" a hangerőszinthez.
• Soha ne állítsa olyan magasra a hangerőt, hogy nem hallja ami a környezetében történik.
• Legyen óvatos vagy kapcsolja ki a hallgatót nem biztonságos helyzetek esetén.
• Ne használjon fejhallgatót motoros jármű használata, valamint biciklizés, gördeszkázás

közben, stb.; ez balesethez vezethet és sok helyen nem megengedett.
Fontos (tartozék fejhallgat—val kaphat— készŸlékeknél):
A Philips garantálja, hogy audio-lejátszói csak abban az esetben felelnek meg a megfelelő
szabályozó testületek által meghatározott maximális hangnyomásnak, amennyiben azokat az
eszközhöz mellékelt eredeti fejhallgatóval használják. Amennyiben a fejhallgató pótlásra szorul,
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips
fejhallgatóval egyező modellt rendeljen. 
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Biztonság közlekedés közben
Ne használja a fejhallgatót járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.

Szerzői jogok
Minden egyéb márka és termék név az azokat illető cégek vagy szervezetek bejegyzett
védjegyei.

Bármilyen felvétel illetéktelen másolása, akár az Internetről letöltve, vagy audio CD-ről
másolva a szerzői jogokba és nemzetközi egyezményekbe ütközik.

Másolásvédett termékről készült illetéktelen másolat készítése, ide értve a számítógép
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket a szerzői jogokat sértheti és
bűncselekménynek minősülhet. Ez az eszköz ilyen cselekményekhez nem használhat

Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újra feldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával tervezték és készítették.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és ne helyezze az elhasznált készüléket háztartási hulladék
közé. Az elhasznált készülék megfelelő elhelyezése segít elkerülni a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.

Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék
működtetésére vonatkozóan.
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Áramforrás Újratölthető Li-polimer akku, 280mAh

Képfelbontás / Kijelző jellemzői Dual color OLED kijelző, 128 x 64 pixel

Hang Csatornakiosztás 40dB
Equalizer (Equalizer) Testreszabható
Equalizer settings Rock (Rock) / Funk (Funk) / Jazz (Jazz) / 
(Equlizer beállításai) Classical (Klasszikus) / Hip Hop (Hip Hop) /

Dance (Dance) / Custom (Egyedi 
beállítás) / Off (Ki)

Frekvenciatartomány 30-18000 Hz
Jel-zaj viszony >85dB
Kimeneti teljesítmény (RMS) 2 x 5 mW

Audio visszajátszás

Tömörítés formátuma MP3 (8-320 kbps és VBR; Minta érték: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
44.1, 48kHz)
WAV
WMA (5-192kbps)

ID3-jel (hármas azonosító) támogatás Album és címnév

Hangfelvétel Beépített mikrofon Mono
Voice recording (Hangfelvételek) WAV
FM recording (FM felvételek)* WAV

Tárolási eszköz SA1340, SA1341, SA1345, SA1346 
512MB NAND Flash+

SA1350, SA1351, SA1355, SA1356 
1GB NAND Flash+

Műszaki adatok
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Tuner / Vétel / Sugárzás Automatikus tárolás / tuner sáv: FM*

Csatlakozók Fejhallgatók 3.5mm, USB 2.0 ++

Zene másolása Windows Exploreren keresztül

Adatátvitel Windows Exploreren keresztül

Rendszerkövetelmények Windows(r) Me, 2000 vagy XP
Pentium Class 300 MHz-es vagy ennél magasabb szintű processzor
128MB RAM
500 MB merevlemezterület
Internetkapcsolat
Microsoft Internet Explorer 6,0 vagy újabb verzió
Grafikus kártya
Hangkártya
USB csatlakozó

* Az FM rádió nem minden térségben kapható.

** Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket.
Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a
beállításoktól függhet.

+ 1 MB = 1 millió byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
A teljes memóriakapacitás nem lesz elérhető, mert némi helyet a lejátszó is lefoglal. 
A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA számokkal számolva.

++A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően
változhat.



A PHILIPS fenntartja a jogot, hogy a termékfejlesztés során a dizájnt vagy a termékjellemzőket
előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.
22



Printed in China

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V. 

or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
wk6431


	Az …n œj lej‡tsz—ja
	KiegŽsz’tÎk
	Regisztr‡lja a termŽket
	A vezŽrlÎegysŽgek Žs csatlak...

	Hozz‡kezdŽs
	Telep’tŽs
	…sszekapcsol‡s Žs feltšltŽs
	çtvitel
	ƒlvezze!

	Zenei m—d
	Kšnyvt‡rnŽzet
	Lej‡tsz‡si funkci—k

	R‡di— m—d*
	Manual tune (Manu‡lis keresŽs)
	Auto tune (Automata hangol‡s)
	Egy elÎre be‡ll’tott ‡llom‡s...

	FelvŽtelek
	HangfelvŽtel kŽsz’tŽse
	FM felvŽtelek kŽsz’tŽse*
	FelvŽtelek lej‡tsz‡sa

	Be‡ll’t‡sok testreszab‡sa
	A Firmware Manager (Firmware...
	A Firmware Manager telep’tŽse
	A firmware friss’tŽse Žs vis...

	Hibaelh‡r’t‡s
	Fontos biztonsági információk
	Mõszaki adatok
	Fotók és zene csoportosítása...
	Windows Media PlayernŽvjegye
	Telep’tse a Windows Media Pl...
	Windows Media Player 10 ind’...
	Mõsorsz‡mok keresŽse Žs hozz...
	Mõsorsz‡mok Žs sz‡mlist‡k kŸ...
	Mõsorsz‡mok Žs lej‡tsz‡si li...
	Mõsorsz‡m adatainak szerkesz...
	Mõsorsz‡mok Žs lej‡tsz‡si li...



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0072006500730061006d0070006c00650020003400350030006400700069002c0020006a0070006700200068006900200063006f006d00700072006500730073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


