
 

 

Philips GoGear
MP3-lejátszó

Mix
4 GB*-os

SA1MXX04P
Élvezze zenéit utazás közben is

Könnyű navigációt biztosító színes kijelző
A kompakt, kitolható USB-csatlakozóval rendelkező Philips GoGear Mix MP3-lejátszóval 
a fájlok átvitele kábelek nélkül is egyszerű. Élvezze a színes kijelzőnek köszönhető könnyű, 
intuitív navigációt, és a beépített akkumulátor által biztosított, akár 25 órás zenelejátszást.

Az Ön összes zenéje útközben, minden nap
• MP3 és WMA lejátszása
• FM rádió 20 programozott állomással a zenei lehetőségek bővítéséért
• Hangszínszabályzó, az optimális hangszínbeállítások érdekében

Viselésre kész, útra kész
• Színes kijelző az intuitív és élvezetes navigációhoz
• Kicsi és hordható – tökéletesen hordozható
• Akár 25 órányi zenelejátszás
• Hangfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor

Egyszerű és intuitív élmény
• A dalok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre
• Kitolható USB-csatlakozó a kábelek nélküli, egyszerű fájlátvitelhez



 FM-rádió 20 előre beállított állomással
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket kínál 
GoGear lejátszóján található zenei gyűjteménye 
mellé. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és 
tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia 
tárolásához. Akár 20 programozott rádióállomás 
eltárolásával lehetősége van arra, hogy kedvenc 
csatornáit akárhol hallgathassa.
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Fénypontok

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
számokkal számolva.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.
• FM-rádiófelvétel
•

Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Szövegsorok: 4
• Felbontás: 128 x 64
• Típus: LCD

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Hangszínszabályzó beállításai: Funky, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Klasszikus
• Jel-zaj arány: > 80 dB
• Csatornaszétválasztás: 35 dB
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 3 mW

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 64-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 16, 32, 44,1, 48, 

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

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória kapacitása:: 4 GB
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 900 

zeneszám*

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: Nagy sebességű USB 2.0

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés
• Hangerőszabályzás
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Frissíthető firmware

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3820
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• USB: Szabad USB-port

Kapcsoló
• Akkumulátorkapacitás: 250 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 25 óra
• Akku típusa: LI-Polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 40 x 560 x 168 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 71 x 28 x 14 mm
• Termék tömege: 0,029 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20

Audiofelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel
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