
 

 

Philips GoGear
MP3-spiller med 
FullSound™

LUXE
2 GB*

SA2426BT
Koble til musikk og samtaler

MP3-spiller med Bluetooth®-hodetelefoner
Fest og klikk, og vær alltid oppdatert og tilkoblet. Den stilige Philips GoGear LUXE digitale 
lydspilleren festes som et tilbehør og bytter mellom musikk og samtaler på den 
Bluetooth-aktiverte mobiltelefonen – og den viser hvem som ringer – med ett trykk.

Klar til å brukes, klar til å gå
• Liten og stilig – som et motetilbehør
• Dra og slipp sanger og data – uten programvare

Enkel tilkobling til mobiltelefonen
• Hvem som ringer, og nummervisning
• Samme hodesett for musikk og telefonsamtaler
• Bytt til den Bluetooth-aktiverte mobiltelefonen med ett klikk
• Opptil 100 timer standby-tid*
• Opptil 4 timer taletid*

For suveren musikknytelse
• FullSound™ for å få CD-opplevelse på MP3-musikken
• Musikk-shuffle for full brukervennlighet
• Opptil 10 timers MP3- og WMA-musikkavspilling*, pluss FM-radio



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 

komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 

virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.
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Høydepunkter
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Bilde/skjerm
• Type: LCD
• Tekstlinjer: 1
• Oppløsning: Punktmatrise (16 x 96)

Lyd
• Lydforbedringer: FullSound
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Frekvensområde: 20–18 k Hz
• Utgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/støy-forhold: > 84 dB
• THD: 0,05 % ved 1 kHz

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Avspillingsmodus: Gjenta alle, Shuffle alle
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minnekapasitet: 2 GB
• Kompatibelt med masselagringsklasse

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: Høyhastighet USB 2,0
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: Håndfri, Hodesett
• Bluetooth-versjon: 2.1
• Maksimal rekkevidde: opptil 10 m

Anvendelighet
• Indikator for lavt batteri
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

samtale, Bytt mellom samtale og musikk
• Visning av hvem som ringer

Tilbehør
• AC-adapter: AY5800
• Hodetelefoner: AY3825
• Hurtigstartveiledning
• USB-kabel: AY3930

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC-operativsystem: Windows Vista, XP, Me, 2000

Effekt
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Musikkspilletid: 10 t
• Standby-tid: 100 timer
• Taletid: 4 timer

Mål
• Emballasjetype: Smykkeskrin
• Produktmål (BxDxH): 58 x 22,9 x 11,4 mm (uten 

klemme)
• Produktvekt (g): 21

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
•
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* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 

registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
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