
 

 

Philips GoGear
MP3-afspiller

Mix
2 GB*

SA1MXX02KN
Nyd din musik på farten

Skærm med fuldt farvespektrum giver nem navigation
Den kompakte MP3-afspiller Philips GoGear Mix med skub-ud-USB gør filoverførsel til 
en leg - uden brug af kabler. Glæd dig over nem, intuitiv navigation på en skærm med fuldt 
farvespektrum og op til 25 timers musikafspilning med det indbyggede batteri.

Al din musik på farten - hver dag
• MP3 og WMA-afspilning
• Equalizer til din personlige musiksmag

Klar til at bære, klar til at tage af sted
• Skærm med fuldt farvespektrum giver intuitiv og sjov navigation
• Lille og bærbar, så den er nem at tage med på farten
• Op til 25 timers musikafspilning
• Stemmeoptagelse giver dig mulighed for at tage noter eller optage hvad som helst, hvor som 

helst

Nem og intuitiv oplevelse
• Træk, og slip din musik – intet behov for software
• Skub-ud-USB gør det nemt at overføre filer - uden kabler



 

SA1MXX02KN/02

* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 
128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 
operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.
• Funktion: Tastaturlås •
Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Tekstlinjer: 4
• Opløsning: 128 x 64
• Type: LCD

Lyd
• Equalizer justérbar
• Equalizer-indstillinger: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Frekvenskurve: 80 - 18.000 Hz
• Signal/støjforhold: > 80 dB
• Kanalseparation: 35 dB
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 3 mW

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• WMA bit-hastigheder: 64-320 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• MP3 samplinghastigheder: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Indbygget hukommelseskapacitet: 2 GB
• Overensstemmelse med masselagring
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 450 

numre*

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefoner: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med høj hastighed

Komfort

• Superscroll
• Lydstyrke
• Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
• Firmwareopgradering

Tilbehør
• Hovedtelefoner: AY3820
• Lynhåndbog

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000/XP/Vista
• Internettilslutning: Ja (for adgang til opdaterede 

supportdokumenter, manualer og senere 
opgradering af firmware og PC-software)

• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Batterikapacitet: 250 mAh
• Spilletid på internt batteri: Op til 25 timer
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB

Mål
• Blister pakkemål (B × D × H): 40 x 50 x 168 mm
• Produktmål (B × D × H): 71 x 28 x 14 mm
• Emballagetype: D-box
• Vægt: 0,029 kg

Lydoptagelse
• Lydfilformat: WAV
• Indbygget mikrofon: mono
• Stemmeoptagelse
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