
 

 

Philips GoGear
MP3 prehrávač

RaGa
4 GB*

SA1942
Digitálna hudba - kedykoľvek

vychutnajte si vynikajúci zvuk MP3, WMA a FM rádio
Vychutnajte si až 27* hodín skvelej hudby vo formáte MP3 a WMA s digitálnym 
audioprehrávačom Philips GoGear SA1916. Ľahko vyhľadáte obľúbenú skladbu podľa 
albumu alebo interpreta.

Všetka vaša hudba v pohybe – každý deň
• Prehrávanie MP3 a WMA
• Ekvalizér pre optimalizáciu vašich hudobných preferencií

Vytovorené na nosenie vonku
• Hliníkový povrch pre robustnosť a odolnosť
• Malý a nositeľný pre maximálnu prenosnosť
• Až 27 hodín prehrávania hudby*
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek

Jednoduchý a intuitívny zážitok z hudby
• Jednoducho potiahnite a pustite skladby pomocu myši – nie je potrebný žiadny softvér
• 3-riadkový čiernobiely displej pre jednoduché čítanie



 

SA1942/02

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Dostupné sú voliteľné verzie s rádiom alebo bez rádia
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov 

a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.
• Nahrávanie hlasu: ADPCM
•

Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Riadky textu: 3
• Rozlíšenie: 128 x 48
• Typ: displej LCD

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Frekvenčná odozva: 80 - 18 000 Hz
• Nastavenia ekvalizéra: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB
• Oddelenie kanálov: 35 dB
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 mW

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 4 GB
• V súlade s triedou Mass storage
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až do 900 

skladieb*

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia slabej batérie
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll

• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno s návodom na obsluhu, 

správcom zariadení
• Slúchadlá: AY3822
• USB kábel: AY3930
• Stručná príručka spustenia

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000/XP/

Vista
• Mechanika CD-ROM
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• USB: Voľný port USB

Príkon
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 27 hodín
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 13,5 x 3,35 

x 18,4 cm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 44 x 46 x 15,6 mm
• Hmotnosť produktu: 0,034 kg
• Typ balenia: Uzatvorené

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
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