
ideolarınızın keyfini yolda çı
V
üstün se

Philips'in pat

oynatıcı SA3

MP3 ve WM

Her z
• MP3
• İsted
• Dah
• En s
• FullS

Fotoğ
• Kola
• Vide
• Vide

Tüm 
• 20 s
• USB
karın
s kalitesi için FullSound ile

entli FullSound teknolojisi özelliğine sahip Philips GoGear dijital ses/ video 

245 ile mümkün olan en iyi ses kalitesine sahip olun. Nerede olursanız olun, 

A müziğin keyfini çıkarın ve 1,8 inç renkli ekranda videolarınızı izleyin.

aman, her yerde müzik ve video keyfini yaşayın
 ve WMA çalma
iğiniz zaman not almak veya herhangi bir şeyi kaydetmek için ses kaydı

a fazla müzik seçeneği için 20 hafızalı FM radyo
evdiğiniz filmleri yolda izleyin*
ound™, MP3'lerde CD dinleme deneyimi yaşatır

raflar ve videolar parmaklarınızın ucunda
y gezinme ve fotoğraf görüntüleme için 1,8 inç renkli ekran
o dosyalarının tadını 220x176 piksel çözünürlükle çıkarın
o dosyası ve fotoğraf dönüştürme için Philips Ortam Dönüştürücü

eğlence yolda yanınızda
aate kadar müzik çalma
 2.0* ile bilgisayarınızdan hızlı yükleme
 

Philips GoGear
Flash video/müzik çalar

4GB*

SA3245



 

Görüntü/Ekran
• Arka ışık
• Çapraz ekran boyutu (inç): 1,8 inç
• Metin satır sayısı: 5
• Çözünürlük: 176 x 220 piksel
• Tip: LCD

Ses
• Özelleştirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: FullSound, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tekno, Klasik
• Frekans tepkisi: 80 - 18 000 Hz
• Çıkış Gücü: 2 x 3mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Kanal ayırma: 35 dB
• Ses Geliştirme: FullSound

Müzik Çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
• ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22.050, 24, 8 kHz

Resim Oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Slayt gösterisi

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
• Müzik belleği kapasitesi, MP3: 900 parçaya kadar*

Bağlanılabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Pil şarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Düşük pil gösterimi
• İşlev: Tuş kilidi
• Superscroll
• Ses kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim

Aksesuarlar
• CD-ROM: Var, IFU, Aygıt Yöneticisi, Ortam 

dönüştürücü ile
• Kulaklıklar: AY3816
• USB kablosu: AY3930
• Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme
• Philips için Ortam Dönüştürücü: Aşağıdaki 

formatları oynatıcıya uygun hale dönüştürür: AVI 
(Microsoft video1 format), MPEG-1,2,4, DVD 
(*.vob), MOV,WMV,RM vb. Quicktime (MOV 
için) ve WMP10 veya üzeri (WMV için) kurulum 
gerektirir.

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve 
PC yazılım yükseltmelerine erişim için)

• USB: Boş USB portu

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Dahili pille kullanım süresi: 20 saate kadar müzik 

veya 4 saate kadar video
• Şarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 37,5 x 135 x 213 

mm
• Ambalaj türü: Kapak
• Ürün ağırlığı: 0,049 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 80 x 10,4 x 45

Tuner/Alım/İletim
• Ayarlanmış istasyon: 20
• Tuner Bantları: FM

Video Oynatma
• SMV: 850 kbps, 220 x 176, 24 fps

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: ADPCM
•
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