
 

 

Philips GoGear
MP3-spelare

Mix
4 GB*

SA1MXX04B
Lyssna på musik i farten

Färgskärm för enkel navigering
Med den kompakta MP3-spelaren Philips GoGear Mix med utskjutbar USB-kontakt är det 
hur lätt som helst att överföra filer – det behövs inga kablar. Navigera enkelt och intuitivt 
på färgskärmen och spela upp till 25 timmar musik, tack vare det inbyggda batteriet.

All din musik i farten – varje dag
• MP3- och WMA-uppspelning
• FM-radio med 20 snabbval för fler musikalternativ
• Equalizer för att passa din musikstil

Klar att bära och ta med sig
• Färgskärm för intuitiv och behaglig navigering
• Liten och användbar för maximal bärbarhet
• Upp till 25 timmar musikuppspelning
• Röstinspelning för att ta anteckningar eller spela in vad som helst, när som helst

Enkel och intuitiv upplevelse
• Dra och släpp dina låtar enkelt – ingen programvara behövs
• Utskjutbar USB för enkel filöverföring – utan kablar



 FM-radio med 20 snabbval
Med digital FM-radio får du ytterligare 
musikalternativ till din musiksamling på GoGear. Sök 
helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval 
och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas 
frekvensen. Du kan ställa in upp till 20 radiokanaler 
som snabbval och lyssna på dina favoritprogram i 
farten.
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Funktioner

* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Textrader: 4
• Upplösning: 128 x 64
• Typ: LCD

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Frekvensåtergivning: 80 - 18 000 Hz
• Equalizer-inställningar: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassiskt
• Signal/brusförhållande: >80 dB
• Kanalseparering: 35 dB
• Uteffekt (RMS): 2 x 3 mW

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• WMA-bithastighet: 64–320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

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

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggd minneskapacitet: 4 GB
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 900 spår*

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet
• Funktion: Lås för knappsats
• Super Scroll™
• Volymkontroll
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet

Tillbehör
• Hörlurar: AY3820
• Snabbstartguide

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000/XP/Vista
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• USB: Ledig USB-port

Effekt
• Batterikapacitet: 250 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 25 timmar
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB

Mått
• Blistermått (B x D x H): 40 x 50 x 168 mm
• Produktmått (B x D x H): 71 x 28 x 14 mm
• Produktvikt: 0,029 kg
• Förpackningstyp: D-box

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning
• FM-radioinspelning
•
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