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n akár 240 különböző dalt

n élvezze az MP3 és WMA zenéit az 512 MB*-os GoGear SA157 lejátszón! 

ton keresztül vihet át zenét és adatokat. A kicsi és hordozható SA157 

zi, hogy bárhová magával vihesse zenei gyűjteményét és adatfájljait.

sre kész, útra kész
zze MP3 és WMA számait
zze a zenét akár 8 órán keresztül!
i és viselhető - a tömege csak 25 gramm!

ű, intuitív zenei élmény
gszínszabályzó a zenei stílushoz optimális hangszínhez
-csatlakozó - egyszerű fájlátvitel kábelek nélkül!
 háttértár az adatok tárolására és szállítására
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Kép/Kijelző
• Típus: LCD
• Felbontás: 128 x 32 képpont
• Kijelző háttérvilágítása: Kék

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 4 mW
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock, Hip Hop, Funky
• Frekvenciaválasz: 30 - 18 000 Hz Hz
• Jel-zaj arány: >80 dB
• Csatornaszétválasztó: 50 dB

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag támogatás: Műfaj
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5 - 192

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 512
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Zenei memória kapacitása, MP3: akár 120 MP3 

zeneszám (128 kb/s és 4 perc)
• Zenei memória kapacitása, WMA: akár 240 WMA 

zeneszám (64 kb/s és 4 perc)

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 1.1

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3808
• USB-kábel: AY3922 USB-csatlakozó
• Nyakpánt
• Gyors áttekintő útmutató
• CD-ROM: AY4509

Szoftver
• Music Match Jukebox: Music Match zenegép

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 50 MB
• PC OS: Windows 98SE, 2000 (SP4 vagy újabb), 

ME, XP (SP1 vagy újabb)
• RAM memória: 128 MB
• Hangkártya
• USB: Szabad USB port

Méretek
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 197 X 40 X 197 mm
• Fődoboz mérete: 240 x 216 x 152 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Termék méretei (sz x mé x ma): 30,2 x 16,5 x 85 

mm

Áram
• Elemmel ellátva
• Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
• Akkus játékidő (WMA): 8 h (1xAAA alkálielem)
•
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