
กติดตัวและแบ่งปันความสุข
พ
ด้วย MP3
พกติดตัวและ
ให้คุณถ่ายโอน
ให้เพื่อนคุณไ

นำเพ
• เพล
• เพล
• ฟังก
• ดาวน

สะดว
• เพล
• ขนา
• หูฟัง

ฟังเพ
• จอ L
• อีคว
, WMA และจูนเนอร์ FM
แบ่งปันเพลง MP3, WMA หรือ FM ได้ในทุกที่ด้วย GoGear 256MB SA165 
เพลงและข้อมูลหรือชาร์จผ่าน USB 2.0 ความเร็วสูง แบ่งปันเพลงเพราะๆ 

ด้ด้วยการใช้แจ๊คในตัวของหูฟัง

ลงและข้อมูลพกติดตัวคุณไปได้ทุกที่ทุกเวลา
ิดเพลินกับการเล่น MP3 และ WMA
ิดเพลินกับบทเพลงด้วยจูนเนอร์ FM ในตัว
์ชันการบันทึกเสียงสำหรับการบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา
์โหลดจาก PC ของคุณอย่างรวดเร็วด้วย High-speed USB2.0

กในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่
ิดเพลินกับบทเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมง
ดเล็กและสวมใส่สบาย - น้ำหนักเพียง 45 กรัม
พร้อมแจ๊คในตัวเพื่อฟังเพลงร่วมกัน

ลงได้อย่างง่ายดาย
CD พร้อมไฟพื้นหลังที่มีให้เลือกถึง 7 สี
อไลเซอร์เพื่อปรับเสียงให้เหมาะกับสไตล์เพลงส่วนตัวของคุณ
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภท: LCD
• ไฟพื้นหลังหน้าจอ: หลายสี
• ความละเอียด: 128 x 32 พิกเซล

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 4mW
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Hip Hop, Funk
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้
• การตอบสนองต่อความถี่: 30 - 18 000 Hz Hz
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80 dB
• การแบ่งช่อง: 50 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• รองรับป้าย ID3: ชื่อประเภท
• ความเร็วส่งข้อมูล MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราตัวอย่าง MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5 - 192

การบันทึกเสียง
• การบันทึก FM
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV

การจับสัญญาณเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 256
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: MP3 สูงถึง 60 

เพลง (128kbps & 4 นาที)
• ความจุหน่วยความจำเพลง, WMA: WMA สูงถึง 120 

เพลง (64kbps & 4 นาที)

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

• Auto store
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 30
• ช่วงความถี่: 87.5 - 108 MHz

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0

อุปกรณ์เสริม
• สาย: สายเคเบิล USB
• หูฟัง: SHE775BD พร้อมปลั๊กในตัว
• สายคล้องคอ
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 50 MB
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows 98SE, 2000 (SP4 

หรือสูงกว่า), ME, XP (SP1 หรือสูงกว่า)
• หน่วยความจำ RAM: 128 MB
• การ์ดเสียง
• USB: พอร์ต USB อิสระ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

150 x 170 x 64 มม.
• ขนาดกล่องหลัก: 165 x 200 x 210 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 30.2x16.5X85 

มม.

กำลังไฟ
• รวมแบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AAA / LR03
• ระยะเวลาการเล่นโดยใช้แบตเตอรี่ (WMA): 15 

ชม. (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1xAAA)
•
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