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 ve taşınabilir GoGear 512 MB Digital Audio Player SA260 sevdiğiniz MP3 ve 

lerini yanınızda taşıyabilmeniz için gereken tek şeydir. Herhangi bir kaynaktan 

rinden doğrudan MP3'e kaydet ya da her zaman, her yerde kendi sesini kaydet

üziğiniz - her zaman, her yerde!
 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
a derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
za genişletme için dahili mini SD hafıza yuvası

diğiniz şarkıları kaydedin
kayıtları yapın
log veya dijital hat girişleriyle doğrudan MP3 olarak kayıt yapın

i hareket halindeyken de kolay ve rahat yaşayın
a, sanatçı ya da şarkı listesine göre gezinme
rScroll™ dolaşım şarkıları çabuk ve basit bir şekilde bulur
ekrarlama ve işareti üzerinden kolaylaştırılmış dil öğrenme
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Görüntü/Ekran
• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz
• Çözünürlük: 128 x 48 piksel
• Tip: LCD

Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Kanal ayırma: 50 dB
• ekolayzır özelleştirilebilir
• ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
• Frekans tepkisi: 30 - 18 000 Hz Hz
• Sinyal gürültü oranı: >80 dB
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 4 mW

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Albüm ve sanatçı adı
• ID3 etiket desteği
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5 - 192

ses kaydı
• Ses dosya formatı: MP3
• Line in (hat girişi): analog

Ses Kayıt
• Ses dosya formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 512*
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Hafıza Kartı Türleri: mini SD kartı

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Line in (hat girişi)

Aksesuarlar
• Kablolar: Hat girişi, USB
• Kulaklıklar: SHE775
• Boyunluk: (AY4215)
• Hızlı başlangıç kılavuzu

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 50 MB
• PC OS: Windows 2000 (SP4 veya üzeri), XP (SP1 

veya üzeri)
• RAM hafıza: 128 MB
• Ses kartı
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 150 x 170 x 75 mm
• Ana kutu boyutları: 176 x 162 x 234 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY): 43 x 23 x 97,5 mm

Güç
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Pille Çalma/Oynatma süresi (Tuner): 10 saate 

kadar*

Yazılım
• Windows Media Player 10
• Aygıt yöneticisi
• Windows Media Player 9
•
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