Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3

• SoundDot
• 2GB*

SA4DOT02PN

ให้ดนตรีเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น
ด้วยหลากสีสันให้เลือก พร้อมใช้ทุกเมื่อ
เครื่องเล่น MP3 GoGEAR Sounddot ที่กะทัดรัดและสีสันสดใส
มาพร้อมกับคลิปหนีบเสื้อผ้าในตัวเครื่อง หน้าจอ LED และเสียงแจ้งเตือน เพื่อให้ง่ายต่อการนาวิเกต
ส่งเพลงผ่าน Direct USB และชาร์จไฟอย่างรวดเร็วด้วย FastCharge
เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• เล็ก สีสันสดใส และมีสไตล์เหมือนเครื่องประดับที่ทันสมัย
• คลิปในตัวสำหรับการใช้งานอย่างสะดวกสบายและไม่ต้องถือ
• เสียงแจ้งเตือนและสัญญาณไฟ LED สำหรับการชาร์จและการเลื่อนดูอย่างง่ายดาย
• เพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมง
ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์
• ชาร์จไฟเพียง 6 นาที สามารถเล่นเพลงได้ถึง 60 นาที
• Direct USB สำหรับการโอนถ่ายไฟล์อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
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เครื่องเล่นเพลง MP3
SoundDot 2GB*

ไฮไลต์
เล็ก สีสันสดใส และมีสไตล์

ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อบอกว่าแบตเตอรี่ช
าร์จเต็มแล้ว
และคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับเพลงอันไพเรา
ะด้วย GoGEAR Sounddot ของคุณอีกครั้ง

ได้โดยตรงในโปรแกรมผ่านร้านจำหน่ายสื่อ
เพลง บริการและเว็บไซต์ต่างๆ
เล่นเพลงในไลบรารีและสื่อของคุณจากอินเตอ
ร์เน็ต และซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น
Philips GoGear ของคุณ

เล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมง
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว (60 นาที)

อวดโฉม GoGEAR Sounddot
ของคุณและสนุกกับการฟังเพลง เครื่องเล่น
MP3 ขนาดเล็ก ทรงกลมและทันสมัย –
เฉกเช่นชื่อรุ่น
เครื่องเล่นมีคลิปในตัวและมีสีสันเร้าใจให้เลือก
ตัวเครื่องสามารถหนีบติดกับกระเป๋าหรือเสื้อผ้า
เช่นเดียวกับการตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่พร้อ
มเสมอสำหรับการสวมใส่
คลิปในตัว
ไม่ควรมีสิ่งใดมาเกะกะขวางทางคุณ
ด้วยคลิปในตัวที่มีดีไซน์น้ำหนักเบาและทนทาน
GoGEAR Sounddot
ได้รับการออกแบบมาอย่างชาญฉลาดให้สามาร
ถติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณได้อย่างแนบสนิทและ
มีสไตล์
เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเพื่อนเดินทางของคุณ
เสียงแจ้งเตือนและสัญญาณไฟ LED
GoGEAR Sounddot
ช่วยให้คุณทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
ด้วยสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือนที่ถูกตั้งโปร
แกรมมาเป็นพิเศษ ไฟ LED และเสียงบี๊พสั้นๆ
นี้จะช่วยบอกว่าเครื่องเล่นของคุณเปิดหรือปิดอ
ยู่ และถ้าเปิดอยู่
โหมดเล่นแบบสุ่มถูกเปิดอยู่ด้วยหรือไม่
และยังช่วยเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยด้ว
ยไฟกะพริบสีแดงและเสียงบี๊พเป็นจังหวะเดียว
กัน
เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
และไฟ LED
จะส่องสว่างเป็นสีแดงเพื่อบอกคุณว่ากำลังชาร์จ
แบตเตอรี่อยู่

ขยับแข้งขาไปกับเพลงฮิตด้วยเครื่องเล่น
GoGear
แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ภายใ
นให้พลังงานอย่างยาวนาน
เพลิดเพลินไปกับการเล่นเพลงต่อเนื่อง 6
ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว
แค่เชื่อมต่อเครื่องเล่นผ่านทาง Direct USB
เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จโดยไม่ต้อ
งใช้สายเคเบิลใดๆ ช่างง่ายดายเสียเหลือเกิน
Philips Songbird

โปรแกรมใช้งานง่ายหนึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ
เครื่องเล่น GoGear ของคุณ โปรแกรม Philips
Songbird ให้คุณค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมด
แล้วซิงค์สื่อกับเครื่องเล่น Philips GoGear
ของคุณ
เครื่องเล่นมีคุณสมบัติจัดการเพลงได้อย่างมีประ
สิทธิภาพและใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาศิลปิน
และแนวเพลงใหม่ๆ

ในบางครั้ง
คุณอาจจะต้องการเพียงแค่เครื่องเล่น GoGEAR
ระหว่างทางไปและกลับจากบ้านมาถึงที่ทำงาน
หรือการเดินทางช่วงสั้นๆ
แต่เมื่อคืนคุณกลับลืมชาร์จไฟ
บอกลาความขัดเคืองและความเบื่อหน่ายของกา
รเดินทางเงียบๆ ได้ด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็ว
ด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาดและสะดวกสบายของ
Phillips จะทำให้คุณสามารถชาร์จ GoGEAR กับ
PC หรืออุปกรณ์ชาร์จ USB ด้วยเวลาเพียง 6 นาที
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถฟังเพลงไปได้อีก 60
นาที!
การชาร์จอย่างรวดเร็วนี้ทำงานโดยเร่งระดับกระ
แสไฟที่สูงขึ้น
เพื่อทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำงานได้ใน
ชั่วอึดใจ
...และให้คุณฟังเพลงได้อย่างไม่มีสะดุด
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ

สะดวกสบาย

• ไม่มี

•
•
•
•
•
•
•
•

เสียง
•
•
•
•
•
•
•

การเพิ่มคุณภาพเสียง: ไม่มี
ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ไม่มี
การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ไม่มี
การแบ่งช่อง: 45 dB
การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18k เฮิร์ตซ์
กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5mW
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง
•
•
•
•

รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA
รองรับป้าย ID3: ไม่มี
อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32,
48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32,
44.1, 48
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: ไม่มี

การเล่นวิดีโอ

การล็อคปุ่มกด: ไม่มี
Superscroll: ไม่มี
เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: มี, ผ่าน SongBird
ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: ไฟ LED
ชาร์จและเล่น: ไม่มี
สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ: ไม่มี
ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ไม่มี
การควบคุมระดับเสียง

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• สายเคเบิล USB: USB โดยตรงภายในตัว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี
(สำหรับเข้าใช้เพื่ออัปเดตเอกสารสนับสนุน, คู่มือ,
เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์ของ PC)
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

• ไม่มี

กำลังไฟ
เล่นภาพนิ่ง
• ไม่มี

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

•
•
•
•

• ไม่มี

ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
ความจุแบตเตอรี่: 110 mAh
เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว:
เล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมง

สื่อเก็บข้อมูล

ขนาด

•
•
•
•
•

• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 90
มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 42.3 x 19 x 57 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.019 กก.

ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
หน่วยความจำภายใน (RAM): 2 GB
ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 450 เพลง*
รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

การเชื่อมต่อ

ซอฟต์แวร์

• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0

• Philips Songbird

พันธมิตร
• ไม่มี
•
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* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64
kbps หรือ MP3 128 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไปขึน
้ อยู่กับระบบปฏิบัตก
ิ ารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

