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 επιδείξτε" µουσική MP3, WMA ή FM εν κινήσει µε το GoGear 256MB SA175. 

ουσική και δεδοµένα ή επαναφορτίστε µέσω Direct USB. Με το κοµψό ανακλαστικό 

ν οθόνη OLED, είναι ό,τι χρειάζεστε για να µια µοντέρνα και κοµψή εµφάνιση.

σική και τα δεδοµένα σας - στο δρόµο, κάθε µέρα
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
λαύστε περισσότερη µουσική µε τον ενσωµατωµένο δέκτη FM
ουργία εγγραφής φωνής για να εγγράφετε οτιδήποτε, οποτεδήποτε!
ορες λήψεις από το PC µέσω USB2.0
ct USB για εύκολη µεταφορά αρχείων χωρίς καλώδια!

τε το και βγείτε έξω
en saver µε λειτουργία ρολογιού
λαύστε µέχρι και 12 ώρες µουσικής
ψή ανακλαστική επιφάνεια

η και έξυπνη εµπειρία µουσικής
ταθµιστής για βελτιστοποιηµένο ήχο για κάθε στυλ µουσικής
βολή φακέλου για απλή και γρήγορη εύρεση τραγουδιών
άλη οθόνη OLED 2 χρωµάτων
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος: OLED
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Μπλε, Πορτοκαλί
• Ανάλυση: 128 x 64 pixel

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 4mW
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Φανκ, Χιπ 

χοπ, Τζαζ, Ποπ, Ροκ
• ∆υνατότητα προσαρµογής ισοσταθµιστή
• Συχνότητα απόκρισης: 30 - 18 000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >80 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος κοµµατιού & 

όνοµα καλλιτέχνη
• Ρυθµός bit MP3: 32-320 kbps και VBR
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
• Ρυθµός bit WMA: 5 - 192

Εγγραφή ήχου
• Εγγραφή FM
• Φορµά αρχείου ήχου: WAV

Λήψη ήχου
• Φορµά αρχείου ήχου: WAV
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο: µονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: ADPCM

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αυτόµατη αποθήκευση: ναι
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 30
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 256
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash

• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, MP3: έως 60 
τραγούδια MP3 (128kbps & 4 λεπ.)

• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: έως 120 
τραγούδια WMA (64kbps & 4 λεπ.)

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: SHE775
• Καλώδια: Καλώδιο επέκτασης USB
• Λουράκι αυχένα: ναι
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Λογισµικό
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

98SE, 2000 (SP4 ή µετ.), ME, XP (SP1 ή µετ.)
• Μνήµη RAM: 128 MB
• Κάρτα ήχου: ναι
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: Clamshell
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 250 x 230 x 77 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

285 x 285 x 250 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 29,8x14,3x80,7 

χιλ.

Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: ναι
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 300mAh
• Χρόνος αναπαρ. µε µπαταρίες (WMA): 12 ώρες
•

Flash audio player
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 φωνής µετατρέπει το player που 
στη συσκευή υπαγόρευσης. Εκτός 
µουσικής και την ακρόαση 
επίσης να εγγράψετε σηµειώσεις 
σχολείο ή την εργασία, λίστες 
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