
 

 

Philips GoGEAR
MP3 плейър

• Мини
• 4 GB*

SA4MIN04KN
Цялата ви музикална колекция – в движение
Издърпващ се USB конектор за лесно забавление
Малкият, интелигентен и изключително красив MP3 плейър Philips GoGEAR Mini ви позволява да 

споделяте и прехвърляте музика с лекота – с издърпващия се USB конектор и функцията 

"влачене и пускане", без кабели и без софтуер. Забавлявайте се с до 8 часа възпроизвеждане, 

благодарение на вградената батерия.

Звук с превъзходно качество
• MP3 и WMA възпроизвеждане

Допълва живота ви
• Записване на реч, за да си водите бележки или записвате всичко и по всяко време
• Наслаждавайте се на до 8 часа възпроизвеждане на музика

Лесно и интуитивно изживяване
• Пружинен USB за лесно пренасяне на файлове без кабел
• Плъзгате и пускате своите песни – без необходимост от софтуер
• Преглед на папки, за организиране и преглед на мултимедийни файлове, както на 
компютър.



 MP3 и WMA възпроизвеждане

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
на цифрова музика на своя GoGear плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 
Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 
извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

Записване на реч

Записът на глас превръща вашия плейър 
GoGear в удобен диктофон. Освен че 

слушате музика или радио, можете да си 
записвате бележки или напомняния за 
работа или училище, да записвате списъци 
за покупки и телефонни номера, а дори и 
текст на песни. Като натиснете бутона за 
запис и говорите към вградения микрофон, 
гласовите съобщения се компресират и 
записват във вградената вътрешна памет. 
Записът на глас ви осигурява лесно 
преносим рекордер за глас, който ви дава 
възможност да записвате всичко, по всяко 
време и навсякъде!

Преглед на папки

Прегледът на папки е допълнителен изглед 
на директориите на плейъра GoGear, който 
ви позволява да гледате всички файлове на 
вашия плейър, както става в компютър. Като 
изберете преглед на папки, отварянето на 
всички поддържани файлове (т. е. музика, 
снимки или видеофилми) е лесно като да 
изберете файл и да натиснете "Пусни".

Пружинен USB

Пружинен USB за лесно пренасяне на 
файлове без кабел

До 8 часа възпроизвеждане на музика
Наслаждавайте се на до 8 часа 
възпроизвеждане на музика

Плъзгате и пускате своите песни

Можете бързо и лесно да прекопирате 
музикалната си колекция от компютъра на 
своя GoGear плейър. Само свържете своя 
GoGear към компютъра си в Windows® 
Explorer, изберете песните или папките, 
които искате да копирате на плейъра си, а 
после плъзнете избраните файлове в 
папката с музика на GoGear. Не повече от 
това. Няма нужда от инсталиране на 
никакъв допълнителен софтуер!
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Картина/дисплей
• Подсветка
• Тип: LCD
• Размер на екрана по диагонал (инчове): 1,1 инч
• Разделителна способност: 96 x 32
• Редове текст: 1

Звук
• Подобрение на звука: Не
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: Класика, Фънк, Хип-
хоп, Джаз, Рок, Техно

• Отделяне между каналите: 40 dB
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Изходна мощност (RMS): 10 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 85 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps и VBR
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Управление на правата върху електронно 
съдържание (DRM): Не

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч
• Звуков файлов формат: WAV

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Вградена памет (RAM): 4 GB
• Капацитет на паметта за музика, MP3: До 900 
песни*

• Съответства на класа външна памет
• Съответствие с Mass Trans. Protocol: Не

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0

Удобство
• Заключване на клавиатурата: Не
• Superscroll: Не
• Възможност за надстройване на фърмуера
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Заредете и пуснете: когато е свързан с 
компютър

• Ограничаване на силата на звука с възможност 
за персонализиране: Не

• Специални бутони за управление на звука

Аксесоари
• Слушалки
• Ръководство за бърз старт
• USB кабел: Вградена директна USB връзка

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Операционна система на PC: Windows XP (SP3) 

/ Vista / 7

Power
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Акумулаторна: Да, през USB
• Капацитет на батериите: 120 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 8 часа 
музика

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Размери на D-кутията (Ш x Д x В): 90 x 30 x 120 
мм

• Размери на изделието (ШxДxВ): 24,5 x 9,1 x 82 
мм

• Тегло на изделието: 0,0206 кг

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 
надстройване

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Партньори
• Не
•

SA4MIN04KN/12

Спецификации
MP3 плейър
Мини 4 GB*

* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA 
кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

http://www.philips.com

