
 

 

Philips GoGear
FullSound™ ile MP3 çalar

LUXE
4GB*

SA2446BT
Müziğinize ve aramalarınıza bağlanın

Bluetooth® kulaklık ile MP3 çalar
Her zaman bağlı kalmak için takmanız yeterli! Şık Philips GoGear LUXE dijital müzik çalar, 
aksesuar olarak takılır ve Bluetooth özellikli cep telefonunuzda tek dokunuşla müzikten 
aramalarınıza geçer ve arayan kimliğini görüntüler.

Üzerinize takılmaya hazır, kullanıma hazır
• Küçük ve șık; bir moda aksesuarı gibi
• Șarkıyı ve verileri sürükleyip bırakın, yazılım gerekmez

Cep telefonunuz ile kolay bağlantı
• Arayan kimliği ve numarası görüntüleme
• Müzik ve telefon çağrıları için aynı kulaklık
• Tek bir tıkla Bluetooth özellikli cep telefonunuza geçin
• 100 saate kadar bekleme süresi*
• 4 saate kadar konușma süresi*

Mükemmel müzik keyfi için
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Mükemmel rahatlık için rasgele müzik çalma
• 10 saate kadar MP3 ve WMA müzik çalma* ve FM radyo



 FullSound™
Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 

CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 

sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.
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Görüntü/Ekran
• Tip: LCD
• Metin satır sayısı: 1
• Çözünürlük: Nokta matrisi (16 x 96)

Ses
• Ses Geliștirme: FullSound
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 20 - 18k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,4mW
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Çalma Modu: Tümünü tekrarla, Tümünü rasgele çal
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 5-320 kbps

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0
• Bluetooth profilleri: Eller serbest, Kulaklık
• Bluetooth sürümü: 2,1
• Maksimum menzil: 10 adede kadar m
• Bluetooth

Kullanılabilirlik
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Ses kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim
• Arama Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı 

Reddet, Çağrı ve müzik arasında geçiș
• Arayan Kimliğini Gösterme

Aksesuarlar
• AC Adaptörü: AY5800
• Kulaklıklar: AY3825
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu: AY3930

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boș USB portu
• PC OS: Windows Vista, XP, Me, 2000

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Müzik süresi: 10 sa
• Bekleme süresi: 100 saat
• Konușma süresi: 4 saat

Boyutlar
• Ambalaj türü: Mücevher kutusu
• Ürün boyutları (GxDxY): 58 x 22.9 x 11,4 mm 

(klips hariç)
• Ürün ağırlığı (g): 21

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM
•
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* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 

Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

http://www.philips.com

