
 

 

Philips GoGear
MP3 lejátszó FullSound™ 
technológiával

LUXE
4 GB*-os

SA2446BT
Csatlakozzon zenéihez és telefonhívásaihoz
MP3 lejátszó Bluetooth® headsettel
Csíptesse és pattintsa fel, a készülék pedig mindig behangolva és kapcsolatban marad! A sikkes Philips 

GoGear LUXE digitális audiolejátszó tartozékként felerősíthető, zenehallgatás közben pedig egyetlen 

érintéssel fogadja a Bluetooth mobiltelefonra érkező hívásokat – és megjeleníti a hívóazonosítót.

Viselésre kész, útra kész
• Kicsi és stílusos kialakítás, akár egy divatos kiegészítő esetében
• Áthúzható dalok és adatok – nincs szükség szoftverre

Könnyen csatlakoztatható a mobiltelefonhoz
• Hívóazonosító és szám kijelzése
• Egyetlen headset zenehallgatáshoz és telefonáláshoz
• Átváltás Bluetooth mobiltelefonra egyetlen kattintással
• Akár 100 óra készenléti idő*
• Akár 4 órányi beszélgetési idő*

A nagyszerű zeneélvezetért
• A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna
• Véletlen sorrendű lejátszás az egyedülálló kényelemért
• Akár 10 órányi MP3 és WMA zene lejátszása*, valamint FM rádió



 FullSound™
A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó 

CD-zenét hallgathat –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 

eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.
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Kép/Kijelző
• Típus: LCD
• Szövegsorok: 1
• Felbontás: Pontmátrix (16 x 96)

Hang
• Hangkiemelés: FullSound
• Csatornaszétválasztó: 45 dB
• Frekvenciaátvitel: 20 - 18 k Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,4 mW
• Jel-zaj arány: > 84 dB
• THD: 0,05% 1 kHz-en

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, WMA
• MP3 mintavételezési sebességek: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Lejátszási mód: Összes ismétlése, Véletlenszerű 

lejátszás
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s

Médiatárolás
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória kapacitása:: 4 GB
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség: Van

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

Fejhallgatókészlet
• Bluetooth verzió: 2.1
• Maximális hatósugár: max. 10 m
• Bluetooth: Van

Kényelem
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Van
• Hangerőszabályzás: Van
• Frissíthető firmware: Van
• Híváskezelés: Hívás fogadása/lezárása, Hívás 

elutasítása, Átkapcsolhat telefonálás és 
zenehallgatás között

• Hívóazonosító kijelzése: Van

Tartozékok
• Hálózati adapter: AY5800
• Fejhallgatók: AY3825
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Van
• USB-kábel: AY3930

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Rendszerkövetelmények
• USB: Szabad USB-port
• PC OS: Windows Vista, XP, Me, 2000

Tápkapcsoló
• Akku típusa: LI-Polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Zenelejátszási idő: 10 óra
• Készenléti idő: 100 óra
• beszélgetési idő: 4 óra

Méretek
• Csomagolás típusa: Ékszerdoboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 58 x 22,9 x 11,4 

mm (csipesz nélkül)
• Termék tömege (g): 21

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
•
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* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* 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.

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függhet.
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