
 

 

Philips GoGEAR
MP3-speler

Mix
8 GB*

SA1MXX08K
Altijd en overal naar uw muziek luisteren

Eenvoudige navigatie via het kleurenscherm
Met de uitschuifbare USB-aansluiting van de compacte Philips GoGear Mix MP3-speler is het 

overbrengen van bestanden eenvoudiger dan ooit. Het kleurenscherm staat garant voor eenvoudige, 

intuïtieve navigatie en de ingebouwde batterij levert tot maar liefst 25 uur luisterplezier.

Al uw muziek altijd bij u
• MP3 en WMA afspelen
• FM-radio met 20 voorkeurzenders voor meer muziekopties
• Equalizer voor uw muziekvoorkeuren

Altijd klaar voor de start
• Kleurenscherm voor een intuïtieve en prettige navigatie
• Klein en draagbaar voor ultieme mobiliteit
• Maximaal 25 uur speeltijd
• Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Uw nummers eenvoudig slepen en neerzetten – geen software nodig
• Uitschuifbare USB om bestanden eenvoudig en snoerloos over te brengen



 FM-radio met 20 voorkeurzenders
Met de digitale FM-radio hebt u meer muziekopties 
voor de muziekcollectie op uw GoGear. Stem af op 
de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en 
houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om 
de frequentie op te slaan. U kunt maximaal 20 
radiozenders als voorkeurzenders instellen en waar 
u ook bent van uw favoriete programma's genieten.
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Kenmerken

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.
• Firmware-upgrade mogelijk
Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Tekstregels: 4
• Resolutie: 128 x 64
• Type: LCD

Geluid
• Instelbare equalizer
• Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
• Equalizer-instellingen: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassiek
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
• Zenderscheiding: 35 dB
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 mW

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 64 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

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

22,050, 24, 8 kHz

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 8 GB
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 1800 

nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 met hoge snelheid

Gemak
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Volumeregeling
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface

Accessoires
• Hoofdtelefoon: AY3820
• Snelstartgids

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows 2000/XP/Vista
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 250 mAh
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 25 uur
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 40 x 50 x 

168 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 71 x 28 x 14 mm
• Gewicht van het product: 0,029 kg
• Verpakkingstype: D-box

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Voorkeurzenders: 20

Audio vastleggen
• Audiobestandsindeling: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname
• FM-radio-opname
•
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