
 

 

Philips GoGear
Přehrávač MP3

4 GB
Připojení USB Direct

SA2645
Digitální hudba – kdykoli

vychutnejte si skvělý zvuk MP3, WMA a rádia VKV
Předveďte svůj digitální audio přehrávač Philips GoGear SA2645, se stylovým 
vyměnitelným krytem! Své oblíbené skladby si můžete brát snadno s sebou díky připojení 
Direct USB a užívat si 20 hodin doby provozu s jedinou baterií typu AAA.

Hudba, data - v pohybu, každý den
• Přehrávání formátů MP3 a WMA
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát
• Rychlý přenos z počítače přes port USB 2.0*
• VKV rádio s 20 předvolbami pro více hudebních možností
• Data Plug and play

Stačí jen připnout a jít
• Až 20 hodin přehrávání hudby s jednou baterií typu AAA
• Malý s dokonalou přenosností

Snadný a intuitivní poslech hudby
• Připojení Direct USB pro snadný přenos bez kabelů!
• Jednoduše přetáhněte své skladby – bez nutnosti softwaru
• Ekvalizér zajišťuje optimální zvuk odpovídající stylu hudby
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* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* Jsou k dispozici volitelné verze s rádiem nebo bez
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Řádky textu: 3
• Rozlišení: 128 x 48
• Typ: LCD

Zvuk
• Separace kanálů: 35 dB
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock
• Kmitočtová charakteristika: 80 - 18 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 mW
• Odstup signál/šum: >80 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 4 GB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 900 

skladeb*

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: VKV

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí

• Funkce: Zámek klávesnice
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Navigace Superscroll: Ano

Příslušenství
• Baterie: AAA alkalické
• CD-ROM: Ano, s návodem k použití, Správcem 

zařízení
• Sluchátka: AY3816
• Kabel USB: AY3926
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: Ano

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: Ano
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Operační systém PC: Windows 2000 / XP / Vista
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 43,2 x 135 x 

213,4
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 91,6 x 29 x 20,3

Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Doba provozu na externí baterii: Až 30 hodin
•
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