
 

 

Philips GoGear
MP3 плейър с FullSound™

LUXE
2 GB*

SA2426BT
Свържете се със своята музика и повиквания
MP3 плейър с Bluetooth® слушалка
Защипете и щраквайте, за да останете във връзка! Шикарният цифров аудиоплейър Philips 

GoGear LUXE се защипва като аксесоар и превключва от музика на повиквания на вашия мобилен 

телефон с Bluetooth - като показва и името на този, който се обажда - с едно натискане.

Готов за носене, готов за път
• Малък и стилен - като моден аксесоар
• Плъзгайте и пускайте своите песни и данни - няма нужда от софтуер

Лесно свързване към мобилния телефон
• Дисплей за име и номер на викащия
• Същите слушалки за музика и телефонни повиквания
• Превключете към своя Bluetooth мобилен телефон с едно щракване
• Време в режим на готовност до 100 часа*
• До 4 часа време за разговори*

За върховно музикално удоволствие
• FullSound™ за придаване на MP3 усещането, че слушате компактдиск
• Разбъркване на музиката за върховно удобство
• До 10 часа възпроизвеждане на музика от MP3 и WMA*, плюс FM радио



 FullSound™
Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате пълно потопяване в музиката - 
без никакви изкривявания. На базата на 

алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 

яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята MP3 
музика в реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.
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Картина/дисплей
• Тип: LCD
• Редове текст: 1
• Разделителна способност: Точкова матрица (16 

x 96)

Звук
• Подобрение на звука: FullSound
• Отделяне между каналите: 45 dB
• Честотен обхват: 20 - 18k Hz
• Изходна мощност: 2 x 2,4 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 84 dB
• THD: 0,05% при 1 kHz

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Режим на възпроизвеждане: Повторение на 
всички, Разбъркване на всички

• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 
22,050, 32, 44,1, 48 kHz

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 2 GB
• Съответства на класа външна памет

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост
• Bluetooth
• Bluetooth профили: У-во за свободни ръце, 
Слушалки

• Версия на Bluetooth: 2.1
• Максимален обхват: до 10 м

Удобство
• Индикатор за изтощена батерия
• Регулиране на силата на звука
• Фърмуерът може да се надстройва
• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване, Отхвърляне на 
повикване, Превключвайте между разговора и 
музиката

• Показване името на викащия

Аксесоари
• AC адаптер: AY5800
• Слушалки: AY3825
• Ръководство за бързо инсталиране
• USB кабел: AY3930

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 
надстройване

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Операционна система на PC: Windows Vista, 

XP, Me, 2000

Мощност
• Тип батерия: литиево-полимерна
• С акумулаторна батерия: Да, през USB
• Време на изпълнение на музиката: 10 ч
• Време на готовност: 100 часа
• Време за разговор: 4 часа

Размери
• Тип опаковка: Кутийка тип "бижу"
• Размери на изделието (ШxДxВ): 58 x 22,9 x 11,4 
мм (без щипката)

• Тегло на продукта (г): 21

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM
•
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* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* 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.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и 
настройките.
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