
 

 

Philips GoGEAR
MP3 lejátszó

• mini
• 4 GB*-os

SA4MIN04RF
Az Ön összes zenéje útközben

Könnyed szórakozás a kihúzható USB-vel
A kisméretű, tetszetős és népszerű Philips GoGEAR Mini MP3 lejátszó kihúzható USB-csatlakozójával, 

és "drag and drop" funkciójával könnyedén, kábelek és szoftverek nélkül megoszthatja és átmásolhatja a 

zeneszámokat. Beépített akkumulátora akár 8 órányi lejátszást tesz lehetővé.

Kiváló hangminőség
• MP3 és WMA lejátszása

Minőséget hoz életébe
• FM rádió 20 programhellyel a zenei lehetőségek bővítéséhez
• Beszédfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor
• Élvezze a zenét akár 8 órán keresztül!

Egyszerű és intuitív élmény
• Kitolható USB-csatlakozó a kábelek nélküli, egyszerű fájlátvitelhez
• A dalok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné



 MP3 és WMA lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és a WMA két olyan tömörítési 
formátum, amelyeknek köszönhetően 
megtapasztalhatja GoGear lejátszóján a digitális 
zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos 
internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, 
vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA 
zenefájljait az audio CD-k rippelésével, és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

FM rádió 20 programhellyel

A digitális FM rádió további zenei 
lehetőségeket kínál GoGear lejátszóján 
található zenei gyűjteménye mellé. Egyszerűen 
hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia 
tárolásához. Akár 20 programozott 
rádióállomás eltárolásával lehetősége van arra, 
hogy kedvenc csatornáit akárhol hallgathassa.

Beszédfelvétel

A beszédfelvételhez GoGear lejátszóját egy 
egyszerűen kezelhető diktafonná alakíthatja. A 
készülék zenelejátszás és rádióhallgatás mellett 
jegyzeteket vagy emlékeztetőket is felvehet 
munkahelyi vagy iskolai feladataihoz, 
bevásárlólistát készíthet vagy telefonszámokat 
rögzíthet – sőt akár dalszövegeket is. Ha 
lenyomja a felvétel gombot, és belebeszél a 
beépített mikrofonba, a hangüzenetek 
tömörítve a beépített belső memóriába 
kerülnek. A hangfelvevő funkció szabadon 
hordozható diktafont ad a kezébe, amellyel 
bármikor, bárhol, bármit felvehet!

Mappanézet

A Mappanézet a GoGear lejátszó egyik 
lehetséges könyvtárnézete, amellyel a lejátszón 
található összes fájlt megtekintheti, mintha 
számítógépen nézné. A Mappanézet 
kiválasztása után bármelyik támogatott fájl (pl. 
zene, kép vagy videó) megnyitása olyan könnyű, 

mint a fájl kiválasztása és a Lejátszás gomb 
megnyomása.

Kitolható USB-csatlakozó

Kitolható USB-csatlakozó a kábelek nélküli, 
egyszerű fájlátvitelhez

Zenelejátszás akár 8 órán keresztül
Élvezze a zenét akár 8 órán keresztül!

A dalok egyszerű „megfogása és 
áthúzása”

Gyorsan és egyszerűen átmásolhatja 
számítógépén található zenei gyűjteményét 
GoGear lejátszójára. Csupán csatlakoztatnia 
kell a GoGear lejátszót a számítógépéhez a 
Windows® Explorer segítségével, majd jelölje 
ki, és másolja át a GoGear lejátszó zenei 
mappájába a kívánt fájlokat és mappákat. 
Mindez pontosan ilyen egyszerűen történik, 
nincs szüksége semmilyen további szoftver 
telepítésére!
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Fénypontok
MP3 lejátszó
mini 4 GB*-os
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,1 hüvelyk
• Felbontás: 96 x 32
• Szövegsorok: 1

Hang
• Hangzásjavítás: Nem
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Funky, 

Hip Hop, Jazz, Rock, Techno
• Csatornaszétválasztás: 40 dB
• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 mW
• Jel-zaj arány: > 85 dB

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s és VBR
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digitális jogok kezelése: Nem

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• FM-rádiófelvétel: WAV-ban, Igen

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória (RAM): 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 450 

zeneszám *
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Tömeges átviteli protokoll megfelelőség: Nem

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: USB 2.0

Kényelem
• Billentyűzár: Nem
• Szupergörgetés: Nem
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás: Nem
• Külön hangerőszabályzók

Tartozékok
• Fejhallgató
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: beépített közvetlen USB

Rendszerkövetelmények
• USB-vel: Szabad USB-port
• PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 120 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár napi 8 óra zene

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 90 x 30 x 120 

mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 24,5 x 9,1 x 82 

mm
• Termék tömege: 0,0206 kg

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Partnerek
• Nem
•
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Műszaki adatok
MP3 lejátszó
mini 4 GB*-os

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

http://www.philips.com

