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4 GB*-os

SA3MXX04K
Élvezze a zenét útközben is

Könnyű navigációt biztosító színes kijelző
A közvetlen USB csatlakozóval rendelkező kompakt Philips GoGear Mix MP3 lejátszóval 
a fájlok átvitele kábelek nélkül is egyszerű. Élvezze a színes kijelzőnek köszönhető könnyű, 
intuitív navigációt, és a beépített akkumulátor által biztosított, akár 13 órás zenelejátszást.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• MP3 és WMA lejátszása

Minőséget hoz életébe
• Színes kijelző az intuitív és élvezetes navigációhoz
• Akár 13 órányi zenelejátszás
• Beszédfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor

Egyszerű és intuitív élmény
• Direct USB az egyszerű fájlátvitelhez - kábelek nélkül
• A dalok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD-zene élményében 
részesül –– torzítás nélkül. Az utólagos 
hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

MP3 és WMA lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és a WMA két olyan tömörítési 
formátum, amelyeknek köszönhetően 
megtapasztalhatja GoGear lejátszóján a digitális 
zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos 
internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, 
vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA 
zenefájljait az audio CD-k rippelésével, és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Többszínű kijelzés
Színes kijelző az intuitív és élvezetes 
navigációhoz

Akár 13 órányi zenelejátszás

A lejátszó egyetlen töltéssel hosszú ideig, 13 
órán át képes folyamatos zenelejátszásra.

Beszédfelvétel

A beszédfelvételhez lejátszóját egy egyszerűen 
kezelhető diktafonná alakíthatja. A készülék 
zenelejátszás és rádióhallgatás mellett 
jegyzeteket vagy emlékeztetőket is felvehet 
munkahelyi vagy iskolai feladataihoz, 
bevásárlólistát készíthet vagy telefonszámokat 
rögzíthet – de akár dalszövegeket is írhat! Ha 
lenyomja a felvétel gombot, és belebeszél a 
beépített mikrofonba, a hangüzenetek 
tömörítve a beépített belső memóriába 
kerülnek. A hangfelvevő funkció szabadon 
hordozható diktafont ad a kezébe, amellyel 
bármikor, bárhol, bármit felvehet!

Közvetlen USB

A közvetlen USB csatlakozóval rendelkező 
eszközök közvetlenül, kábel nélkül 
csatlakoztathatóak a számítógép USB 
portjához. A számítógép automatikusan 

eltávolítható USB tárolóeszközként fogja 
felismerni az eszközt (Windows 98-hoz plusz 
meghajtó fájlok szükségesek), és így egyszerű 
drag and drop lehetőség van fájlok kijelölésére 
és áthelyezésére a Windows Explorer (vagy 
Apple Folders) alkalmazások segítségével a 
számítógép és az eszköz között. Egyszerűen 
töltse meg a készüléket zenei fájlokkal vagy 
adatállományokkal - akár naponta.

A dalok egyszerű „megfogása és 
áthúzása”

Gyorsan és egyszerűen átmásolhatja 
számítógépén található zenei gyűjteményét 
GoGear lejátszójára. Csupán csatlakoztatnia 
kell a GoGear lejátszót a számítógépéhez a 
Windows® Explorer segítségével, majd jelölje 
ki, és másolja át a GoGear lejátszó zenei 
mappájába a kívánt fájlokat és mappákat. 
Mindez pontosan ilyen egyszerűen történik, 
nincs szüksége semmilyen további szoftver 
telepítésére!

Mappanézet

A Mappanézet a GoGear lejátszó egyik 
lehetséges könyvtárnézete, amellyel a lejátszón 
található összes fájlt megtekintheti, mintha 
számítógépen nézné. A Mappanézet 
kiválasztása után bármelyik támogatott fájl (pl. 
zene, kép vagy videó) megnyitása olyan könnyű, 
mint a fájl kiválasztása és a Lejátszás gomb 
megnyomása.
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* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

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

* 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.
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