
 

 

Philips GoGEAR
Odtwarzacz MP3

• SoundDot
• 2 GB*

SA4DOT02WN
Słuchanie muzyki staje się przyjemniejsze

Dzięki możliwości wyboru różnych wariantów kolorystycznych
Daj się ponieść muzyce odtwarzanej za pośrednictwem niewielkiego, kolorowego odtwarzacza MP3 

GoGEAR Sounddot. Jest on wyposażony we wbudowany zaczep pozwalający przymocować 

urządzenie do ubrania, a także we wskaźniki świetlne (LED) i dźwiękowe. Przesyłaj muzykę przez 

bezpośrednie połączenie USB i korzystaj z funkcji FastCharge umożliwiającej szybkie ładowanie.

Dopełnia Twoje życie
• Niewielki, kolorowy i stylowy niczym modny dodatek
• Wbudowany zaczep zapewnia wygodę i obsługę bez angażowania rąk
• Wskaźniki dźwiękowe i LED informują o ładowaniu i ułatwiają nawigację
• Ciesz się nawet 6 godz. odtwarzania muzyki

Prosta i intuicyjna obsługa
• Philips Songbird: pojedynczy program do odkrywania nowych treści oraz ich odtwarzania i 

synchronizowania
• Szybkie, 6-minutowe ładowanie zapewnia 60 minut odtwarzania
• Bezpośredni dostęp USB — łatwe przesyłanie plików bez użycia przewodów



 Niewielki, kolorowy i stylowy

Noś z dumą swój odtwarzacz GoGEAR 
Sounddot i wydobądź to, co najlepsze z 
muzyki. Odtwarzacz MP3 jest mały, okrągły i 
elegancki – jak wskazuje jego nazwa. Jest on 
wyposażony we wbudowany zaczep i dostępny 
w szerokiej gamie nowych, ekscytujących 
kolorów. Może być noszony na torbie lub na 
ubraniach jak modny dodatek, gdzie będzie 
zawsze pod ręką, jeśli będzie potrzebny.

Wbudowany zaczep
Nic nie powinno stać Tobie na drodze. Dzięki 
lekkiej konstrukcji i wytrzymałemu zaczepowi 
odtwarzacz GoGEAR Sounddot można w 
bezpieczny i elegancki sposób przyczepić do 
ubrania, czyniąc z niego idealnego towarzysza 
podróży.

Wskaźniki dźwiękowe i LED
Odtwarzacz GoGEAR Sounddot informuje 
użytkownika o tym, co się dzieje za pomocą 
specjalnie zaprogramowanych wskaźników 
świetlnych i dźwiękowych. Wskaźnik LED i 
krótkie sygnały dźwiękowe informują o 
włączeniu lub wyłączeniu odtwarzacza i o tym, 
czy jest on w trybie odtwarzania losowego. 
Informują nawet o rozładowaniu akumulatora 
za pomocą diody migającej na czerwono i 
sygnału dźwiękowego rozbrzmiewającego w 

tym samym rytmie. Po podłączeniu 
odtwarzacza do źródła zasilania zewnętrznego 
wskaźnik LED świeci stale na czerwono, gdy 
bateria jest ładowana. Gdy bateria jest już w 
pełni naładowana, wskaźnik świeci na zielono, 
co oznacza, że można znów słuchać wspaniałej 
muzyki z odtwarzacza GoGEAR Sounddot.

Do 6 godzin odtwarzania muzyki

Tańcz przy niezliczonych hitach z odtwarzacza 
GoGEAR. Niewielki wbudowany akumulator 
zapewnia nawet 6 godzin ciągłego odtwarzania 
muzyki po jednym naładowaniu. Wystarczy 
podłączyć odtwarzacz przez bezpośrednie 
złącze USB do komputera, aby naładować 
urządzenie bez użycia przewodów. To 
naprawdę bardzo proste!

Philips Songbird

Philips Songbird to prosty w obsłudze program 
dołączany do odtwarzacza GoGear, który 

pozwoli Ci odkrywać i odtwarzać nowe treści 
multimedialne, a następnie synchronizować je z 
odtwarzaczem Philips GoGear. Jego intuicyjne 
i zaawansowane zarazem funkcje pozwolą Ci 
odkrywać nowych wykonawców oraz gatunki 
muzyczne bezpośrednio w programie dzięki 
sklepom z muzyką i multimediami oraz 
usługom i stronom internetowym. Odtwarzaj 
pozycje z własnej biblioteki oraz multimedia z 
Internetu i synchronizuj je bez problemów z 
odtwarzaczem Philips GoGear przy pomocy 
komputera.

Szybkie ładowanie (60 minut)

Czasem chcesz posłuchać muzyki z 
odtwarzacza GoGEAR w drodze do pracy lub 
do domu albo chcesz zabrać go ze sobą na 
szybką przebieżkę. Co jednak, jeśli wypadło Ci 
z głowy, aby naładować go poprzedniej nocy? 
Pożegnaj się z frustracją i znużeniem oraz 
cichymi podróżami dzięki funkcji szybkiego 
ładowania. Inteligentne, wygodne rozwiązanie 
firmy Philips pozwala podłączyć odtwarzacz 
GoGEAR do komputera lub ładowarki USB na 
6 minut. W zamian zyskujesz aż 60 minut 
odtwarzania muzyki! Funkcja szybkiego 
ładowania opiera się na wykorzystaniu 
znacznie wyższego napięcia, które w chwilę 
zapewnia baterii litowo-jonowej moc, która 
Cię ratuje… i sprawia, że muzyka gra.
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Zalety
Odtwarzacz MP3
SoundDot 2 GB*
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Obraz/wyświetlacz
• nie dot.

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora: Nie
• Ustawienia korektora: nie dot.
• Funkcje poprawy dźwięku: Nie
• Separacja kanałów: 45 dB
• Pasmo przenoszenia: 80 – 18 tys. Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2,5 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WAV, WMA
• Obsługa znaczników ID3: nie dot.
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 

VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48
• Digital Rights Management: Nie

Odtwarzanie wideo
• nie dot.

Odtwarzanie zdjęć
• nie dot.

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Nie

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Wbudowana pamięć (RAM): 2 GB
• Pojemność pamięci nagrań MP3: Do 450 utworów*
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Zgodna z protokołem transferu masowego: Nie

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Blokada klawiatury: Nie

• Szybkie przewijanie (Superscroll): nie dot.
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: TAK, za 

pomocą aplikacji SongBird
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Wskaźnik LED
• Ładuj i korzystaj bez ograniczeń: Nie
• Regulacja ograniczenia głośności: Nie
• Elementy sterujące głośnością: Nie
• Regulator głośności

Akcesoria
• Słuchawki
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: wbudowane gniazdo USB Direct

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do aktualizacji dokumentów pomocy technicznej, 
instrukcji obsługi, przyszłego oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego

• System operacyjny komputera: Windows XP (SP3) 
/ Vista / 7

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB
• Pojemność baterii/akumulatora: 110 mAh
• Czas odtwarzania: Do 6 godzin odtwarzania 

muzyki

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

90 x 30 x 90 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

42,3 x 19 x 57 mm
• Waga produktu: 0,019 kg

Oprogramowanie
• Philips Songbird

Partners
• Nie
•
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Dane techniczne
Odtwarzacz MP3
SoundDot 2 GB*

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA.

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

http://www.philips.com

