Philips GoGEAR
MP3 player

SoundDot
2 GB*

SA4DOT02WN

A música fica mais divertida
Prático e intuitivo
Entre no ritmo com o compacto e colorido MP3 player GoGEAR SoundDot. Ele vem com um
prendedor integrado para fixar na roupa, indicadores LED e alertas para uma fácil navegação.
Transfira músicas usando USB Direct e desfrute do FastCharge para um carregamento rápido.
Complementa a sua vida
• Compacto, discreto e moderno, como um acessório elegante
• Prendedor integrado para uso com fones ou viva-voz
• Indicadores sonoros de LED para fácil navegação e carregamento
• Curta até 6 horas de reprodução de músicas
Fácil e intuitivo
• Philips Songbird: um programa simples para explorar, reproduzir e sincronizar
• Carregamento rápido em 6 minutos para 60 minutos de reprodução
• USB Direct para fácil transferência de arquivos, sem a necessidade de cabos
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Destaques
Compacto, colorido e moderno

bateria está cheia, a luz acenderá em verde,
avisando que ele está pronto para reproduzir
músicas de alta qualidade no seu GoGEAR
SoundDot.
Até 6 horas de reprodução de músicas

gerenciamento de música intuitivos e
poderosos, você poderá descobrir artistas e
estilos musicais direto desse programa por
meio de lojas, serviços e sites de música e
mídia. Reproduza sua própria biblioteca e suas
mídias pela Internet e sincronize tudo com
perfeição do PC para o Philips GoGear.
Carregamento rápido (60 minutos)

Esbanje estilo com seu GoGEAR Soundot e
reproduza o que há de melhor em suas
músicas. O MP3 player é compacto e
moderno. Ele conta com um prendedor
integrado e você pode colocá-lo na bolsa ou na
roupa, como um acessório de moda, pronto
para ser usado quando você precisar.
Prendedor integrado
Nada vai ficar em seu caminho. Graças ao
design leve e ao resistente prendedor
integrado, seu GoGEAR SoundDot foi
desenvolvido para ficar preso às suas roupas
com segurança e estilo, tornando-o seu
companheiro perfeito em qualquer lugar.
Indicadores sonoros de LED
Com indicadores de luz e alertas
especialmente programados, o GoGEAR
SoundDot avisa tudo o que acontece com o
dispositivo. Um LED e breves bipes avisam se
o seu player está ligado ou desligado e se ele
está no modo de reprodução aleatória ou não.
Eles até avisam quando há pouca carga
restante, com uma luz vermelha piscando e
bipes que soam no mesmo ritmo. Conecte seu
player a uma fonte de energia: o LED acenderá
uma luz vermelha estável para avisá-lo de que
sua bateria está sendo carregada. Quando a

Entre no ritmo com as batidas sensacionais do
GoGEAR player. Uma bateria recarregável
compacta é integrada para garantir longas
horas de reprodução. Curta até 6 horas de
reprodução contínua de músicas com uma
única carga. Basta conectar o player via USB
Direct ao seu computador para carregá-lo,
sem a necessidade de cabos. É muito simples!
Philips Songbird

Simples e fácil de usar, o Philips Songbird é um
programa fornecido com o GoGear player que
permite que você explore e reproduza todas
as suas mídias e sincronize-as perfeitamente
com o Philips GoGear. Com os recursos de

Às vezes, você precisa levar o GoGEAR player
da casa para o trabalho e vice-versa ou para
outro lugar, mas acaba esquecendo-se de
recarregar o player à noite. Com o rápido
carregamento, você nunca mais ficará sem
ouvir músicas nos lugares em que você
costuma ir. Essa solução prática e inteligente
da Philips permite conectar o GoGEAR ao PC
ou a um carregador USB por apenas 6 minutos
e obter 60 minutos de reprodução de músicas!
O rápido carregamento conta com os níveis
atuais mais altos para fornecer a energia
necessária à bateria de íon e lítio, oferecendo
curtição contínua.
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Especificações
Imagem/tela

Praticidade

• ND

Som
•
•
•
•
•
•
•

Personalização com equalizador: Não
Ajustes do equalizador: ND
Recursos de áudio: Não
Separação de canais: 45 dB
Resposta de frequência: 80 - 18 k Hz
Potência de saída (W RMS): 2 x 2,5 mW
Relação de sinal/ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio
•
•
•
•

Formato de compressão: MP3, WAV, WMA
Suporte a ID3 Tag: ND
Taxas de bits de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
Taxas de amostragem de MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 32, 48 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 5-320 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16,
22.050, 32, 44.1, 48
• Digital Rights Management: Não

Reprodução de vídeo
• ND

Reprodução de imagem estática
• ND

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Não

Mídia de armazenamento

• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Memória integrada (RAM): 2 GB
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: Até 450
faixas*
• Compat. classe de armazen. em massa
• Compatibilidade com protocolo de transferência
em massa: Não

Conectividade

•
•
•
•
•
•
•
•

Bloqueio do teclado: Não
SuperScroll: ND
Firmware atualizável: Sim, via SongBird
Indicação de carregamento da bateria: Luz LED
Carrega e reproduz: Não
Limite de volume personalizável: Não
Controles de volume exclusivos: Não
Controle de volume

Acessórios

• Fones de ouvido
• Guia de início rápido
• Cabo USB: USB Direct integrado

Especificações ambientais

• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema

• USB: Porta USB livre
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar
documentos de suporte atualizados, manuais,
futuros firmwares e atualizações de softwares para
PC)
• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP3)/
Vista/7

Alimentação
•
•
•
•

Tipo de bateria: Polímero de lítio
Recarregável: Sim, via USB
Capacidade da bateria: 110mAh
Tempo de reprodução c/ bateria integrada: Até 6
horas de reprodução de músicas

Dimensões
•
•
•
•

Tipo da embalagem: D-box
Dimensões da D-box (LxPxA): 90 x 30 x 90mm
Dimensões do produto (LxPxA): 42,3 x 19 x 57mm
Peso do produto: 0,019 kg

Software

• Philips Songbird

• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Parceiros
• Não
•
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* Capacidade de armazenamento baseada em 4 minutos por música e
64 kbps de codificação WMA.
* A capacidade de armazenamento baseia-se em 4 minutos por música
e em codificação de 64 kbps para WMA ou 128 kbps para MP3.
* A velocidade real de transferência pode variar de acordo com o
sistema operacional e com a configuração do software.
* 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível
será menor.
* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e
podem precisar ser substituídas. A duração da bateria e o número
de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

