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, vaatteisiin kiinnitettävä, 256 megatavun digitaalinen GoGear-soitin SA255 on kaikki, mitä 

 ja WMA-musiikin kuunteluun matkalla. Voit tallentaa ääntä suoraan MP3-muotoon mistä 

stä linjatuloliitännän kautta tai tehdä puheäänityksiä milloin ja missä haluat.

 musiikkiasi - aina ja joka paikassa!
ti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
amic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen
nrakennettu Mini SD -lisämuistipaikka muistin laajentamiseksi
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a tallennus MP3-muotoon sekä analogi- että digitaalilähteistä

o, intuitiivinen musiikkikokemus, liikkeessä
s kappaleen, esittäjän tai soittolistan mukaan
rScroll™-selauksella kappaleet löytyvät nopeasti ja helposti
n opiskelu on helppoa jakson jatkuvan toiston ja kirjanmerkin avulla
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Kuva/näyttö
• Taustaväri: valkoinen
• Resoluutio: 128 x 48 pikseliä
• Tyyppi: LCD

Ääni
• Bassotehostus: Digitaalinen bassotehostus
• Kanavaerottelu: 50 dB
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, 

Rock
• Taajuusvaste: 30 - 18 000 Hz Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB
• Lähtöteho (RMS): 2 x 4 mW

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, Musiikki: Windows 

Media™ Audio
• ID3-tunnisteiden tuki: Albumin nimi ja artistin nimi
• ID3-tunnisteiden tuki
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5 - 192

Äänen tallennus
• Äänitiedostoformaatti: MP3
• Linjatulo: analoginen

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: WAV
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: ADPCM

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 256*
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Tuetut muistikorttityypit: SD-minikortti

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Linjatulo

Lisätarvikkeet
• Johdot: Linjatulo, USB
• Kuulokkeet: SHE775
• Kaulahihna: (AY4215)
• Pikaopas

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 50 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 2000 (SP4 tai 

uudempi), XP (SP1 tai uudempi)
• RAM-muisti: 128 Mt
• Äänikortti
• USB: Vapaa USB-portti

Mitat
• Laatikon mitat (L x K x S): 150 x 170 x 75 mm
• Tukkupakkauksen mitat: 176 x 162 x 234 mm
• Määrä pakkauksessa: 3
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 43 x 23 x 97,5 mm

Virta
• Pariston malli: AAA/LR03 (alkali)
• Akun toiminta-aika (viritin): Enintään 10 tuntia*

Ohjelmisto
• Laitehallinta
• Windows Media Player 9
• Windows Media Player 10
•

Massamuistisoitin
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