
 

 

Philips GoGEAR
mp3 çalar

• Mini
• 2GB*

SA4MIN02RN
Müziğinizin tamamı yanınızda

Kolayca keyfini sürmek için çıkarılabilir USB
Küçük, akıllı ve son derece havalı Philips GoGEAR Mini MP3 Çaların çıkarılabilir USB ve 
sürükle bırak özelliğiyle müziklerinizi kablo veya yazılıma ihtiyaç duymadan kolayca paylaşıp 
aktarabilirsiniz. Dahili piliyle 8 saate kadar müzik dinlemenin keyfini çıkarın.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 ve WMA çalma

Yașamınızı tamamlar
• İstediğiniz zaman not almak veya herhangi bir șeyi kaydetmek için ses kaydı
• 8 saate kadar müziğin keyfini çıkarın

Kolay ve sezgisel deneyim
• Dıșarı çekilebilir USB ile kablosuz kolay dosya aktarımı
• Șarkılarınızı kolayca sürükleyip bırakın; yazılım gerekmez
• Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü



 MP3 ve WMA çalma

Ses sıkıștırma teknolojisi, ses kalitelerini 
düșürmeden büyük dijital müzik dosyalarının 
boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine 
olanak verir. MP3 veya WMA, GoGear 
çalarınızda dijital müzik dünyasının keyfini 
çıkarmanıza olanak veren sıkıștırma 
formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili 
müzik sitelerinden MP3 veya WMA șarkılar 
indirin veya ses CD'lerinizi dönüștürerek kendi 
MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı olușturun 
ve bunları cihazınıza aktarın.

Ses kaydı

Ses kaydı, GoGear müzik çalarınızı bir ses kayıt 
cihazına dönüștürür. Müzik çalmanın ya da 
radyo dinlemenin yanı sıra, iș ya da okulla ilgili 
hatırlatıcı notlar kaydedebilir, alıșveriș 

listelerini ya da telefon numaralarını – hatta 
șarkı sözlerini kaydedebilirsiniz. Kaydetme 
düğmesine basar ve dahili mikrofona 
konușursanız ses mesajları sıkıștırılır ve dahili 
hafızaya kaydedilir. Ses kaydetme size, her șeyi, 
her zaman, her yerde kaydedebilmenizi 
sağlayan son derece portatif ses kayıt cihazı 
sağlar!

Klasör görünümü

Klasör görünümü, sanki bir bilgisayarmıș gibi 
cihazınızdaki tüm dosyaları görüntülemenize 
olanak veren opsiyonel bir GoGear çalar dizin 
görünümüdür. Klasör görünümünü 
seçtiğinizde, desteklenen herhangi bir dosyayı 
(örn. müzik, fotoğraf veya video) açmak 
dosyayı seçmek ve Çalma tușuna basmak kadar 
kolay.

Dıșarı çekilebilir USB

Dıșarı çekilebilir USB ile kablosuz kolay dosya 
aktarımı

8 saate kadar müzik çalma
8 saate kadar müziğin keyfini çıkarın

Șarkılarınızı sürükleyip bırakın

Müzik koleksiyonunuzu bilgisayarınızdan 
GoGear çalarınıza hızlı ve kolay bir șekilde 
kopyalayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek șey, 
GoGear'ınızı bilgisayarınıza bağlamak, 
Windows® Explorer'da çalarınıza kopyalamak 
istediğiniz șarkıları veya klasörleri seçmek, 
ardından seçilen dosyaları GoGear'ın müzik 
klasörüne sürüklemek. Bu kadar basit. Ek 
yazılım kurulumu gerekmez!
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Özellikler
Mp3 çalar
Mini 2GB*
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (inç): 1,1 inç
• Çözünürlük: 96 x 32
• Metin satır sayısı: 1

Ses
• Ses Geliștirme: Hayır
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tekno
• Kanal ayırma: 40 dB
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Çıkıș gücü (RMS): 10 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps ve VBR
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Dijital Haklar Yönetimi: Hayır

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

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Dahili hafıza (RAM): 2 GB
• Müzik hafızası kapasitesi, MP3: 450 parçaya kadar*
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Yığın Aktarım Protokolü Uyumlu: Hayır

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

Kullanılabilirlik
• Tuș takımı kilidi: Hayır
• Superscroll: Hayır
• Yükseltilebilir bellenim
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı arayüzünde
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken
• Kișiye özel ses düzeyi sınırı: Hayır
• Özel ses düzeyi kontrolleri

Aksesuarlar
• Kulaklıklar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu: dahili doğrudan USB

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boș USB portu
• PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 120 mAh
• Dahili pille çalma süresi: 8 saate kadar müzik

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• D-box boyutları (GxDxY): 90 x 30 x 120 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Ürün ağırlığı: 0,0206 kg

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

İș ortakları
• Hayır
•
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Teknik Özellikler
Mp3 çalar
Mini 2GB*

* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

http://www.philips.com

