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εκτικό και φορητό, το GoGear 512 MB Digital Audio Player SA260 είναι ό,τι χρειάζεστε 

ντα µαζί σας την αγαπηµένη σας µουσική MP3 και WMA. Πραγµατοποιήστε απευθείας 

P3 από οποιαδήποτε πηγή µέσω line-in ή δικές σας φωνητικές εγγραφές όποτε θέλετε, 

ρίσκεστε

 σας µουσική - όταν και όπου θέλετε!
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
µική ενίσχυση µπάσων για πλούσια µπάσα
µατωµένη υποδοχή κάρτας mini SD για επέκταση µνήµης

ε τις αγαπηµένες σας µελωδίες
ητικές εγγραφές
ση εγγραφή σε MP3 µέσω συνδέσεων αναλογικής ή ψηφιακής γραµµής

η και έξυπνη εµπειρία µουσικής στο δρόµο
ήγηση µε βάση το κοµµάτι, τον καλλιτέχνη ή τη λίστα
rScroll για εύρεση τραγουδιών γρήγορα και εύκολα
λη εκµάθηση γλώσσας µε Επανάληψη AB και σελιδοδείκτες
 

Philips GoGear
Flash audio player

512 MB*

SA260



 

Εικόνα/Οθόνη
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Ανάλυση: 128 x 48 pixel
• Τύπος: LCD

Ήχος
• Βελτίωση µπάσων: Ψηφιακή ενίσχυση µπάσων
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: 50 dB
• ∆υνατότητα προσαρµογής ισοσταθµιστή
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ρ

οκ
• Συχνότητα απόκρισης: 30 - 18 000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >80 dB
• Ισχύς (RMS): 2 x 4 mW

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος άλµπουµ και 

όνοµα καλλιτέχνη
• Υποστήριξη ID3-tag: ναι
• Ρυθµός bit MP3: 32-320 kbps και VBR
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
• Ρυθµός bit WMA: 5 - 192

Εγγραφή ήχου
• Φορµά αρχείου ήχου: MP3
• Είσοδος: αναλογικό

Λήψη ήχου
• Φορµά αρχείου ήχου: WAV
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο: µονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: ADPCM

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 512*
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Τύποι κάρτας µνήµης: κάρτα mini SD

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0
• Είσοδος: ναι

Αξεσουάρ
• Καλώδια: Είσοδος, USB
• Ακουστικά: SHE775
• Λουράκι αυχένα: (AY4215)
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

2000 (SP4 ή µετ.), XP (SP1 ή µετ.)
• Μνήµη RAM: 128 MB
• Κάρτα ήχου: ναι
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

150 x 17" x 75 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

176 x 162 x 234 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 43 x 23 x 97,5 

χιλ.

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλική µπαταρία AAA / 

LR03
• Χρόνος αναπαρ. µε µπαταρίες (∆έκτης): Έως και 

10 ώρες*

Λογισµικό
• Windows Media Player 10
• ∆ιαχείριση συσκευών: ναι
• Windows Media Player 9
•

Flash audio player
512 MB*  
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