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Sound för suverän ljudkvalitet

la GoGear-ljudspelare SA2825 med Philips-patenterat FullSound ger din 

ästa möjliga ljudkvaliteten. Lyssna på MP3- och WMA-musik på resan med 

spelaren i rolig storlek.
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Philips GoGear
MP3-spelare

2 GB*

SA2825



 

Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Textrader: 4
• Upplösning: 128 x 64
• Typ: OLED

Ljud
• Kanalseparering: 35 dB
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Funk, Hiphop, 

Jazz, Rock
• Frekvensåtergivning: 80 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 3 mW
• Signal/brusförhållande: >80 dB
• Ljudförbättring: FullSound

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• WMA-bithastighet: 5-320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 2 GB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 450 spår*

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalförinställningar: 20
• Radioband: FM

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Funktion: Lås för knappsats
• Indikator för låg batterinivå
• Volymkontroll
• Super Scroll™

Tillbehör
• CD-ROM: Ja, med användarhandbok, Device 

Manager
• Hörlurar: AY3816
• Snabbstartguide
• USB-kabel: AY3930
• Halsrem

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• CD-enhet
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till 

uppdaterade support-dokument, 
användarhandböcker, framtida programvara och 
uppgraderingar av datorprogramvara)

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

Mått
• Förpackningstyp: Vikbar
• Blistermått (B x D x H): 29 x 135 x 213,4 mm
• Produktmått (B x D x H): 41 x 41 x 15 mm
• Produktvikt: 0,029 kg

Effekt
• Batterier medföljer
• Speltid på internt batteri: Upp till 20 timmar
• Laddningsbar: Ja, via USB
•

MP3-spelare
2 GB*  
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