
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz MP3 z 
technologią FullSound™

LUXE
4 GB*

SA2446BT
Słuchaj muzyki i łatwo odbieraj połączenia telefoniczne
Odtwarzacz MP3 z zestawem słuchawkowym Bluetooth®
Przypnij go i słuchaj muzyki lub odbieraj połączenia za pomocą zaledwie kilku kliknięć! Modny, cyfrowy 

odtwarzacz audio GoGear LUXE firmy Philips można nosić jako akcesorium i przełączać w funkcję 

odtwarzacza lub zestawu słuchawkowego Bluetooth do odbioru połączeń z telefonu komórkowego (z 

funkcją identyfikacji numeru) za pomocą jednego przycisku.

Zabierz odtwarzacz ze sobą
• Niewielkie i stylowe – wyglądają jak ozdoby
• Wystarczy „przeciągnąć i upuścić” utwory i dane — oprogramowanie jest zbyteczne

Łatwe połączenie z telefonem komórkowym
• Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego
• Jeden zestaw słuchawkowy do muzyki i rozmów telefonicznych
• Przełączanie w funkcję telefonu komórkowego Bluetooth za pomocą jednego kliknięcia
• Do 100 godzin w trybie gotowości*
• Do 4 godzin czasu rozmów*

Wyjątkowa przyjemność słuchania
• Technologia FullSound™ nadaje muzyce w formacie MP3 jakość płyt audio CD
• Funkcja losowego odtwarzania muzyki zapewniająca maksymalną wygodę
• Do 10 godzin odtwarzania muzyki w formacie MP3 i WMA* oraz muzyki z radia FM



 FullSound™
Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości 
płyty CD. Działając w oparciu o algorytm 

końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, 

zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.
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Zalety
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Obraz/wyświetlacz
• Typ: LCD
• Ilość linii teksu: 1
• Rozdzielczość: Matryca (16 x 96)

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound
• Separacja kanałów: 45 dB
• Pasmo przenoszenia: 20–18 tys. Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB
• THD: 0,05% przy 1 kHz

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Tryb odtwarzania: Powtarzanie wszystkich 

utworów, Losowe odtwarzanie wszystkich 
utworów

• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 
11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz

• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 
VBR

• Prędkość przepływu danych WMA: 5–320 kb/s

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB
• Zgodna z klasą pamięci masowej

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0
• Profile Bluetooth: Tryb głośnomówiący, Zestaw 

słuchawkowy
• Wersja Bluetooth: 2.1
• Maksymalny zasięg: do 10 m
• Bluetooth

Udogodnienia
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Regulator głośności
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Odrzucanie połączenia, Przełączanie 
między rozmową i muzyką

• Identyfikacja numeru

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: AY5800
• Słuchawki: AY3825
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: AY3930

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i 

aktualizować oprogramowanie

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• System operacyjny komputera: Windows Vista, 

XP, Me, 2000

Zasilanie
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB
• Czas odtwarzania muzyki: 10 godz.
• Czas gotowości: 100 godz.
• Czas rozmowy: 4 godz.

Wymiary
• Rodzaj opakowania: Prostokątna obudowa
• Wymiary produktu (S x G x W): 

58 x 22,9 x 11,4 mm (bez zaczepu)
• Waga produktu (g): 21

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
•
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Dane techniczne
Odtwarzacz MP3 z technologią FullSound™
LUXE 4 GB* 

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i 
zastosowanych ustawień.
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