
 

 

Philips GoGEAR
MP3-spiller

• Mini
• 4 GB*

SA4MIN04KN
All musikken på farten

Enkelt og morsomt med uttrekkbar USB
Med den lille, smarte og superkule Philips GoGEAR Mini MP3-spilleren kan du dele og 
overføre musikk på en enkel måte via uttrekkbar USB og dra-og-slipp-funksjonen – uten 
kabler eller programvare. Få opptil 8 timers avspilling med det innebygde batteriet.

Utmerket lydkvalitet
• MP3- og WMA-avspilling

Passer inn i livet ditt
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.
• Lytt til opptil 8 timer musikkavspilling

Enkel og intuitiv opplevelse
• Enkelt tilgjengelig USB for enkel filoverføring – uten kabler
• Dra og slipp sangene – du trenger ingen programvare
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen



 MP3- og WMA-avspilling

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
GoGear-spilleren din. Last ned MP3- eller 
WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 
egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Taleopptak

Taleopptaksfunksjonen gjør GoGear-spilleren 
om til en praktisk diktafon. I tillegg til å spille av 

musikk eller høre på radio, kan du også spille 
inn notater eller påminnelser til skole eller 
arbeid, handlelister og telefonnumre – eller 
kanskje sangtekster? Ved å trykke på 
innspillingsknappen og snakke inn i den 
innebygde mikrofonen komprimeres og lagres 
talemeldinger i det interne minnet. Taleopptak 
gir deg en svært mobil innspillingsenhet hvor 
du kan spille inn hva som helst, når som helst 
og hvor som helst!

Mappevisning

Mappevisning er en alternativ katalogvisning av 
GoGear-spilleren som gjør at du kan vise alle 
filene på spilleren som om den var en 
datamaskin. Når du velger Mappevisning, blir 
det like enkelt å åpne filer som støttes (dvs. 
musikk, bilder eller videoer), som det er å 
velge filen og trykke på avspillingsknappen.

Enkelt tilgjengelig USB

Enkelt tilgjengelig USB for enkel filoverføring – 
uten kabler

Opptil 8 timer musikkavspilling
Lytt til opptil 8 timer musikkavspilling

Dra og slipp sangene

Du kan raskt og enkelt kopiere 
musikksamlingen din fra PCen til GoGear-
spilleren. Bare koble GoGear til PCen mens 
den er i Windows® Utforsker, velg låtene eller 
mappene du vil kopiere til spilleren, og dra de 
valgte filene til musikkmappen til GoGear. Så 
enkelt er det. Du trenger ikke å installere noe 
ekstra programvare.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 1,1 tommer
• Oppløsning: 96 x 32
• Tekstlinjer: 1

Lyd
• Lydforbedring: Nei
• Programmerbar equalizer
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Funk, Hiphop, Jazz, 

Rock, Techno
• Kanalseparasjon: 40 dB
• Frekvensområde: 20–20 000 Hz
• Utgangseffekt (RMS): 10 mW
• Signal/støy-forhold: > 85 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA-bithastigheter: 5-192 kbps og VBR
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Nei

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak
• Lydfilformat: WAV

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minne (RAM): 4 GB
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 900 spor*
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Kompatibelt med masseoverføringsprotokoll: Nei

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Nummertastaturlås: Nei
• Superscroll: Nei
• Fastvareoppgraderbar
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Lad og spill: når tilkoblet til en PC
• Tilpassbar volumgrense: Nei
• Dedikerte volumkontroller

Tilbehør
• Hodetelefoner
• Hurtigstart-guide
• USB-kabel: innebygd direkte USB

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 120 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil åtte timer med 

musikk

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Mål for D-boks (B x D x H): 90 x 30 x 120 mm
• Produktmål (BxDxH): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Produktvekt: 0,0206 kg

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Partnere
• Nei
•
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* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 

kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
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