
 

 

Philips GoGear
MP3-spelare med 
FullSound™

LUXE
4 GB*

SA2446BT
Anslut till din musik och dina samtal

MP3-spelare med Bluetooth®-headset
Knäpp fast och klicka för att alltid hänga med och vara ansluten! Du fäster den snygga digitala 
Philips GoGear LUXE-ljudspelaren som en accessoar och växlar från musik till samtal på din 
Bluetooth-mobiltelefon – och visar nummerpresentation – med en knapptryckning.

Klar att bära och ta med sig
• Liten och snygg – som en modeaccessoar
• Dra och släpp låtar och data – ingen programvara behövs

Enkel anslutning till mobiltelefonen
• Nummerpresentation
• Samma headset för musik och telefonsamtal
• Växla till din Bluetooth-aktiverade mobiltelefon med ett klick
• Upp till 100 timmar standbytid*
• Upp till 4 timmar samtalstid*

För överlägsen musikglädje
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Musikblandning för ultimat bekvämlighet
• Upp till 10 timmmar MP3- och WMA-musikuppspelning* plus FM-radio



 FullSound™
Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 

algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 

och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.
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Bild/visning
• Typ: LCD
• Textrader: 1
• Upplösning: Punktmatris (16 x 96)

Ljud
• Ljudförbättring: FullSound
• Kanalseparering: 45 dB
• Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/brusförhållande: > 84 dB
• THD: 0,05 % vid 1 kHz

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Uppspelningsläge: Upprepa alla, Blanda alla
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• WMA-bithastighet: 5-320 kbit/s

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggd minneskapacitet: 4 GB
• Masslagringsklasskompatibel

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet
• Bluetooth-profiler: Handsfree, Headset
• Bluetooth-version: 2.1
• Maximal räckvidd: upp till 10 m
• Bluetooth

Bekvämlighet
• Indikator för låg batterinivå
• Volymkontroll
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Växla mellan samtal och musik
• Nummerpresentatör

Tillbehör
• Nätadapter: AY5800
• Hörlurar: AY3825
• Snabbstartguide
• USB-kabel: AY3930

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering

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

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB
• Uppspelningstid: 10 tim
• Standby-tid: 100 timmar
• Samtalstid: 4 tim

Mått
• Förpackningstyp: Jewel box
• Produktmått (B x D x H): 58 x 22,9 x 11,4 mm 

(exklusive klämman)
• Produktvikt (g): 21

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
•
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* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 

registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
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