
 

 

Philips GoGear
mp3 çalar

Mix
4GB*

SA1MXX04KN
Müziğinizin keyfini yolda çıkarın

Kolay gezinme için tam renkli ekran
Dışarı çekilebilir USB özellikli kompakt Philips GoGear Mix MP3 Çalar kabloya gerek 
olmadan dosya aktarımını kolaylaştırır. Tam renkli ekranda kolay, sezgisel gezinmenin ve 
dahili pili ile 25 saate kadar müzik çalmanın keyfini çıkarın.

Tüm müziğiniz her gün yanınızda
• MP3 ve WMA çalma
• Müzik tercihlerinize uyacak ekolayzır

Üzerinize takılmaya hazır, kullanıma hazır
• Tam renkli ekran ile sezgisel ve keyifli gezinme
• Kolayca tașınabilmesi için küçük ve üzerinize takılabilir
• 25 saate kadar müzik çalma
• İstediğiniz zaman not almak veya herhangi bir șeyi kaydetmek için ses kaydı

Kolay ve sezgisel deneyim
• Șarkılarınızı kolayca sürükleyip bırakın; yazılım gerekmez
• Dıșarı çekilebilir USB ile kablosuz kolay dosya aktarımı
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* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.
• Superscroll •
Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Metin satır sayısı: 4
• Çözünürlük: 128 x 64
• Tip: LCD

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Tekno, Klasik
• Frekans tepkisi: 80 - 18 000 Hz
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Kanal ayırma: 35 dB
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 3 mW

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 64-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik belleği kapasitesi, MP3: 900 parçaya kadar*

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș kilidi

• Ses kontrolü
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı arayüzünde
• Yükseltilebilir bellenim

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3820
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil kapasitesi: 250 mAh
• Dahili pille kullanım süresi: 25 saate kadar
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 40 x 50 x 168 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 71 x 28 x 14 mm
• Ürün ağırlığı: 0,029 kg
• Ambalaj türü: D-box

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı
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