
 

Philips GoGear
Player audio flash

4 GB*

SA2540
Muzică digitală - în orice moment

bucuraţi-vă de sunetul superb MP3 şi WMA
Bucuraţi-vă de muzica digitală cu ajutorului player-ului audio digital Philips GoGear 
SA2540. Înregistraţi din mers melodiile dvs. preferate prin Direct USB şi profitaţi de cele 
30 de ore de redare cu o singură baterie AAA.

Mobilitate totală pentru muzica și datele dumneavoastră
• Redare MP3 și WMA
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice
• Descărcare rapidă de pe PC prin USB 2.0*
• Date Plug and play

Gata de purtat, gata de plecare
• Compact și comod pentru portabilitate maximă
• Până la 30 de ore de redare cu o baterie AAA

Experienţă muzicală simplă și intuitivă
• Direct USB pentru transferul ușor al fișierelor, fără cabluri!
• Trageţi și plasaţi ușor cântecele – nu necesită software
• Egalizator pentru sunete optimizate, adecvate stilului dumneavoastră muzical
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* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* 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.

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului ore
•

Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Linii de text: 3
• Rezoluţie: 128 x 48
• Tip: LCD

Sunet
• Separare canale: 35 dB
• Setări egalizator: Clasic, Funk, Hip Hop, Jazz, Rock
• Răspuns în frecvenţă: 80 - 18 000 Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 80 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 4 GB
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Compatibil Mass Storage
• Capacitate de memorare MP3: Până la 900 de 

piese*

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comoditate

• Funcţie: Blocare tastatură
• Indicator baterie descărcată
• Controlul volumului

Accesorii
• Baterii: AAA alcalină
• CD-ROM: Da, cu IFU, Device Manager
• Căști: AY3816
• Cablu USB: AY3926
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM

Software
• Manager echipament: pentru restaurare și upgrade

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 43,2 x 156 x 213,4
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 90 x 29 x 20,3

Alimentare
• Baterii incluse
• Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină
• Durată de redare cu baterie externă: Până la 20 
Specificaţii
Player audio flash
4 GB*  

Data apariţiei 2009-08-14

Versiune: 2.0.8

12 NC: 8670 000 38659
EAN: 87 12581 40975 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

http://www.philips.com

