
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz audio z 
pamięcią flash

2 GB*

SA2620
Cyfrowa muzyka — zawsze

ciesz się świetnym odtwarzaniem plików MP3 i WMA
Pokaż się ze swoim cyfrowym odtwarzaczem Philips GoGear SA2620. Zabierz ze sobą 
ulubione kawałki dzięki bezpośredniemu połączeniu USB i ciesz się 30 godzinami 
odtwarzania na jednej baterii AAA.

Twoja muzyka, Twoje dane — w ruchu, codziennie
• Odtwarzanie plików MP3 i WMA
• Nagrywanie głosu umożliwiające tworzenie notatek głosowych lub nagrywanie wszystkiego o 

każdej porze
• Szybkie pobieranie z komputera dzięki złączu USB 2.0*
• Dane w technologii Plug and play

Zabierz odtwarzacz ze sobą
• Mały i poręczny, możliwość przenoszenia
• Do 30 godzin odtwarzania muzyki na jednej baterii AAA.

Proste, intuicyjne efekty muzyczne
• Bezpośredni dostęp USB — łatwe przesyłanie plików bez użycia przewodów!
• Wystarczy „przeciągnąć i upuścić” utwory — oprogramowanie jest zbyteczne
• Korektor optymalizuje dźwięk stosownie do stylu muzyki
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* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Dostępne są wersje z radiem lub bez radia
• Funkcja: Blokada klawiatury • Czas odtwarz. (baterie zewn.): Do 30 godzin
•

Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Ilość linii teksu: 3
• Rozdzielczość: 128 x 48
• Typ: LCD

Dźwięk
• Separacja kanałów: 35 dB
• Ustawienia korektora: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Klasyczny, Techno
• Pasmo przenoszenia: 80 - 18 000 Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 KHz

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: WAV
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci nagrań MP3: Do 450 utworów*

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia

• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 
akumulatora

• Regulator głośności
• Szybkie przewijanie (Superscroll)
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika

Akcesoria
• Baterie: AAA alkaliczna
• CD-ROM: Tak, z instrukcją obsługi, menedżerem 

urządzeń
• Słuchawki: AY3816
• Przewód USB: AY3926
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i 

aktualizować oprogramowanie

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• System operacyjny komputera: Windows 2000 / 
XP / Vista

• USB: Wolny port USB

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 43,2 x 135 x 213 mm
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 

91,6 x 29 x 20,3
• Waga produktu: 0,027 kg

Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AAA / LR03
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