
 

Philips GoGear
Flash audiolejátszó

SA2645
Digitális zene – bármikor

élvezheti a kiváló MP3, WMA dallamokat és az FM rádiót
A stílusos, cserélhető borítóval rendelkező Philips GoGear SA2645 digitális 
audiolejátszóra valóban büszke lehet! A közvetlen USB-kapcsolattal könnyen magával 
viheti kedvenc dallamait, és akár 20 órányi lejátszási időt élvezhet egy AAA elemmel.

Az Ön adatai, zenéi - minden nap, úton is
• MP3 és WMA lejátszása
• Hangfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor
• Gyors letöltések a számítógépéről USB 2.0 kapcsolattal*
• FM rádió 20 programozott állomással a zenei lehetőségek bővítéséért
• Plug and play adatkezelés

Viselésre kész, útra kész
• Akár 20 órányi zenelejátszás egy AAA elemmel
• Kicsi és hordható – tökéletesen hordozható

Könnyű, intuitív zenei élmény
• Közvetlen USB-csatlakozás kábel nélkül az egyszerű adatátvitelhez
• A dalok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre
• Hangszínszabályzó a zenei stílushoz optimális hangszínhez
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* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
számokkal számolva.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* Opcionális verziók kaphatók rádióval vagy anélkül
• Játékidő külső akkuval: Akár 30 óra
•

Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Szövegsorok: 3
• Felbontás: 128 x 48
• Típus: LCD

Hang
• Csatornák elkülönítése: 35 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Funky, 

Hip Hop, Jazz, Rock
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 3 mW
• Jel-zaj arány: > 80 dB

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album

Audiofelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása:: 4 GB
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Zenei memória kapacitása, WMA: Akár 900 

zeneszám*

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 20
• Rádióvevő frekvenciasávjai: FM

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Frissíthető firmware
• Funkció: Billentyűzár
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
• Hangerőszabályzás
• Szupergörgetés

Tartozékok
• Elemek: AAA alkáli
• CD-ROM: Igen, IFU, Device Manager
• Fejhallgató: AY3816
• USB-kábel: AY3926
• Felhasználói útmutató CD ROM-on

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM meghajtó
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• USB: Szabad USB-port

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 43,2 x 135 x 213,4
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (sz x mé x ma): 91,6 x 29 x 20,3

Tápkapcsoló
• Tartozék elemek
• Akkumulátor típusa: AAA / LR03 alkáli
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