
 

 

Philips GoGEAR
MP3-soitin

• Mini
• 4 Gt*

SA4MIN04RF
Kaikki musiikki mukana

Kiinteä USB-liitin tekee käytöstä helppoa ja hauskaa
Pienen, kätevän ja trendikkään Philips GoGEAR Mini MP3 -soittimen kiinteä USB ja vedä 
ja pudota -toiminto helpottavat musiikin jakamista ja musiikkitiedostojen siirtoa – 
kaapeleita tai ohjelmistoja ei tarvita. Voit nauttia musiikista jopa 8 tunnin ajan.

Huippulaadukas ääni
• MP3- ja WMA-tiedostojen toisto

Täydentää elämääsi
• FM-radio, jossa on 20 pikavalintaa, auttaa musiikinnälkään
• Äänitallennus kaikenlaiseen äänen tallentamiseen kaikkialla
• Nauti musiikista jopa 8 tuntia

Helppo ja intuitiivinen käyttö
• Ulos työnnettävä USB-liitin helppoon tiedostojen siirtoon – ilman kaapeleita
• Vedä ja pudota kappaleet helposti - ohjelmia ei tarvita
• Kansionäkymässä mediatiedostoja voi käsitellä kuin tietokoneessa



 MP3- ja WMA-tiedostojen toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu 
merkittävästi heikkenee. MP3 ja WMA ovat ne 
pakkausformaatit, joiden ansiosta voit nauttia 
digitaalisesta musiikista GoGear-soittimessa. 
Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin 
laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi 
parhaat palat MP3- tai WMA-
musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

FM-radio, jossa on 20 pikavalintaa

Digitaalinen FM-radio kasvattaa GoGear-
laitteen musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka 
haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se 
pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Voit 
tallentaa jopa 20 radioasemaa ja kuunnella 
suosikkiohjelmiasi missä vain.

Äänitallennus

Äänentallennus tekee GoGear-soittimesta 
sanelukoneen. Levyjen ja radion kuuntelemisen 
lisäksi voit siis sanella koulu- ja 
työmuistiinpanoja, ostoslistoja sekä 
puhelinnumeroita – tai vaikka laulaa halutessasi. 
Kun painat tallennuspainiketta ja puhut 
mikrofoniin, ääni pakataan ja tallennetaan 
sisäiseen muistiin. Äänentallennus tekee 
soittimesta kevyesti mukana kulkevan 
sanelukoneen, jolla voit tallentaa mitä tahansa 
milloin haluat!

Kansionäkymä

Kansionäkymä on GoGear-soittimen 
valinnainen hakemistonäkymä, jossa näytetään 
kaikki soittimessa olevat tiedostot samalla 
tavalla kuin tietokoneessa. Kun valitset 
Kansionäkymän, tuettujen tiedostojen (esim. 
musiikki-, kuva- tai videotiedostot) avaaminen 

on yhtä helppoa kuin tiedoston valitseminen ja 
toistopainikkeen painaminen.

Ulos työnnettävä USB-liitin

Ulos työnnettävä USB-liitin helppoon 
tiedostojen siirtoon – ilman kaapeleita

Jopa 8 tuntia musiikkia
Nauti musiikista jopa 8 tuntia

Vedä ja pudota kappaleet

Voit kopioida musiikkikokoelmasi helposti ja 
nopeasti tietokoneesta GoGear-soittimeen. 
Liitä GoGear-soitin tietokoneeseen ja valitse 
Windowsin® Resurssienhallinnassa kappaleet 
tai kansiot, jotka haluat kopioida soittimeen. 
Vedä sitten valitut kohteet GoGear-soittimen 
musiikkikansioon. Erittäin helppoa! Et tarvitse 
ylimääräisiä ohjelmistoja.
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Kuva/näyttö
• Taustavalo: KYLLÄ
• Tyyppi: LCD
• Ruudun halkaisija (tuuma): 1,1 tuumaa
• Tarkkuus: 96 x 32
• Tekstirivit: 1

Ääni
• Äänenparannus: Ei
• Mukautettava taajuuskorjain: KYLLÄ
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Tekno
• Kanavaerottelu: 40 dB
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Lähtöteho (RMS): 10 mW
• Signaali/kohina-suhde: > 85 dB

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 

24, 8 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps ja VBR
• WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 

48 kHz
• Digital Rights Management: Ei

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Pikavalinnat: 20
• FM-radiotallennus: WAV-muodossa, KYLLÄ

Äänensieppaus
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: KYLLÄ
• Äänitiedostoformaatti: WAV

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Sisäinen muisti (RAM): 4 Gt
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: Jopa 450 

kappaletta*
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus: KYLLÄ
• Massasiirtoprotokolla/yhteensopivuus: Ei

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Käytön mukavuus
• Näppäimistölukko: Ei
• Superscroll: Ei
• Päivitettävä ohjelmisto: KYLLÄ
• Latausilmaisin: Käyttöliittymässä
• Lataa ja pelaa: liitettynä tietokoneeseen
• Mukautettava äänenvoimakkuuden rajoitus: Ei
• Tarkasti toimivat äänisäätimet: KYLLÄ

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: KYLLÄ
• Pikaopas: KYLLÄ
• USB-johto: kiinteä suora USB-liitäntä

Järjestelmävaatimukset
• USB: Vapaa USB-portti
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3) / Vista 
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Virta
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Ladattava: Kyllä, USB:n kautta
• Akun kapasiteetti: 120 mAh
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 8 tuntia musiikkia

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• D-box-mitat (L x S x K): 90 x 30 x 120 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Tuotteen paino: 0,0206 kg

Ohjelmisto
• Laitehallinta: palautukseen ja päivitykseen

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote: KYLLÄ

Kumppanit
• Ei: KYLLÄ
•
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* Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps 
(MP3).

* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta 
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön 
ja asetusten mukaan.

http://www.philips.com

