
 

 

Philips GoGear LUXE
MP3 player cu FullSound™

4 GB
Bluetooth Clemă încorporată

SA2446BT
Conectaţi-vă la muzică şi apeluri

Player MP3 cu cască Bluetooth®
Ataşaţi şi faceţi clic pentru a rămâne întotdeauna conectat! Elegantul player audio digital 
Philips GoGear LUXE poate fi ataşat ca accesoriu, comutând de la muzică la apeluri pe 
telefonul mobil Bluetooth - şi afişând ID-ul apelantului - cu o singură atingere.

Gata de purtat, gata de plecare
• Mic și elegant - ca un accesoriu asortat
• Trageţi și plasaţi melodii și date - fără a avea nevoie de un software

Conectare ușoară la telefonul mobil
• Afișarea ID-ului și numărului apelantului
• Aceleași căști pentru muzică și pentru apeluri telefonice
• Comutaţi la telefonul mobil compatibil Bluetooth cu un singur clic
• Durată în standby de până la 100 ore*
• Durată de convorbire de până la 4 ore*

Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• FullSound™ pentru a aduce experienţa de ascultare a CD-urilor la MP3
• Redare aleatorie a muzicii pentru confort maxim
• Redare până la 10 ore de muzică în format MP3 și WMA* plus radio FM



 FullSound™
Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 

unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 

superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.
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Imagine/Ecran
• Tip: LCD
• Linii de text: 1
• Rezoluţie: Matrice de puncte (16 x 96)

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: FullSound
• Separare canale: 45 dB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 18k Hz
• Putere de ieșire: 2 x 2,4 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB
• THD: 0,05% la 1 kHz

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Mod redare: Repetare toate, Redare aleatorie 

toate
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps

Medii de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate memorie încorporată: 4 GB
• Compatibil Mass Storage

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 High Speed
• Profiluri Bluetooth: Handsfree (Mâini-libere), 

Cască
• Versiune Bluetooth: 2,1
• Rază maximă: până la 10 m
• Bluetooth

Comoditate
• Indicator baterie descărcată
• Controlul volumului
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Respingere apel, Comutaţi între apel și muzică
• Afișarea ID-ului apelantului

Accesorii
• Adaptor CA: AY5800
• Căști: AY3825
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: AY3930

Software
• Manager echipament: pentru restaurare și upgrade

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• PC OS: Windows Vista, XP, Me, 2000

Alimentare
• Tip baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabil: Da, prin USB
• Timp de redare muzică: 10 oră
• Durată standby: 100 ore
• Timp de convorbire: 4 ore

Dimensiuni
• Tip ambalaj: Casetă de bijuterii
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 58 x 22,9 x 11,4 mm 

(cu excluderea clemei)
• Greutate produs (g): 21

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
•
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* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
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