
 

 

Philips GoGear
MP3 плейър

Mix
4 GB*

SA1MXX04K
Радвайте се на музиката си в движение

Пълноцветен дисплей за лесна навигация
Компактният MP3 плейър Philips GoGear Mix с пружинен USB прави прехвърлянето на файлове 

изключително лесно, без да има нужда от кабели. Радвайте се на лесна и интуитивна навигация 

върху пълноцветния дисплей и до 25 часа възпроизвеждане на музика с вградената батерия.

Вашата музика в движение - всеки ден
• MP3 и WMA възпроизвеждане
• FM радио с 20 настроени станции за повече музикални опции
• Еквалайзер за избор на вашите музикални предпочитания

Готов за носене, готов за път
• Пълноцветен дисплей за интуитивна и приятна навигация
• Малък, подходящ за носене и осигуряващ абсолютна преносимост
• До 25 часа възпроизвеждане на музика
• Записване на реч, за да си водите бележки или записвате всичко и по всяко време

Лесно и интуитивно изживяване
• Плъзгате и пускате своите песни – без необходимост от софтуер
• Пружинен USB за лесно пренасяне на файлове без кабел
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* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA 
кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.
• Запис от FM радио
•

Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Редове текст: 4
• Разделителна способност: 128 x 64
• Тип: LCD

Звук
• Еквалайзер по избор
• Честотен обхват: 80 - 18 000 Hz
• Настройки на еквалайзера: Фънк, Хип-хоп, 
Джаз, Рок, Техно, Класика

• Съотношение сигнал/шум: >80 dB
• Отделяне между каналите: 35 dB
• Изходна мощност (RMS): 2 x 3 mW

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 64-320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

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

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 4 GB
• Съответства на класа външна памет
• Капацитет на паметта за музика, MP3: До 900 
песни*

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост

Удобство
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll
• Регулиране на силата на звука
• Индикатор за зареждане на батерията: На 

потребителския интерфейс
• Фърмуерът може да се надстройва

Аксесоари
• Слушалки: AY3820
• Ръководство за бързо инсталиране

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 
надстройване

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 2000 / 

XP / Vista
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• USB: Свободен USB порт

Мощност
• Капацитет на батериите: 250 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 25 часа
• Тип батерия: литиево-полимерна
• С акумулаторна батерия: Да, през USB

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 40 x 50 x 168 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 71 x 28 x 14 мм
• Тегло на изделието: 0,029 кг
• Тип опаковка: D-box

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20

Прихващане на звук
• Звуков файлов формат: WAV
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч
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