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n GoGear 1 GB-os SA179 készülékét, amellyel MP3 és WMA formátumú zenét 

rhol jár. Közvetlen USB-csatlakozással tölthet fel zenéket és adatokat a készülékre. 

krös kialakítású OLED-kijelzőnek köszönhetően divatosan léphet ki az utcára.
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Kép/Kijelző
• Típus: OLED
• Háttérfény színe: Kék, Narancs
• Felbontás: 128 x 64 képpont

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

Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Frekvenciaválasz: 30 - 18 000 Hz Hz
• Jel-zaj arány: >80 dB

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó 

neve
• 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

Hangfelvétel
• FM-felvétel
• Audiofájl-formátum: WAV

Hangrögzítés
• Audiofájl-formátum: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 1024
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Zenei memória kapacitása, MP3: akár 240 MP3 

zeneszám (128 kb/s és 4 perc)
• Zenei memória kapacitása, WMA: akár 480 WMA 

zeneszám (64 kb/s és 4 perc)

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0

Tartozékok
• Fejhallgató: SHE775
• Kábelek: USB hosszabbítókábel
• Nyakpánt
• Gyors áttekintő útmutató

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
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

150 x 170 x 64 mm
• Fődoboz mérete: 165 x 200 x 210 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 29,8 x 14,3 x 80,7 

mm

Áram
• Elemmel ellátva
• akku típusa: LI-Polimer
• Akkumulátorkapacitás: 300 mAh
• Akkus játékidő (WMA): 12 óra
•
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het – akár dalszövegeket is írhat! 
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y a külső memóriakártyán 
angfelvevő funkció szabadon 
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kozóval rendelkező eszközök 
ül csatlakoztathatóak a 
hoz. A számítógép automatikusan 
rtárként fogja felismerni az 
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ésére a Windows Explorer (vagy 
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 elérhető tárolási kapacitás valamivel 

orlátozott számú alkalommal tölthetők 
 őket.  Az akkumulátor élettartama és a 
sználat módjától, valamint a beállításoktól 

ces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os 

indows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 

ég az operációs rendszertől és a 
ggően változhat.
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