
 

 

„Philips“ GoGEAR
MP3 grotuvas

• MINI
• 4 GB*

SA4MIN04RF
Mėgaukitės visais muzikos įrašais keliaudami
Lengvai išimama USB greitam malonumui
Mažas, išmanus ir itin stilingas „Philips GoGEAR“ MP3 minigrotuvas suteikia galimybę lengvai dalytis 
ir perkelti muziką naudojant lengvai išimamą USB ir vilkimo funkciją; tam nereikia nei laidų, nei 
programinės įrangos. Mėgaukitės iki 8 valandų trunkančia įrašo perklausa su integruota baterija.

Nuostabi garso kokybė
• MP3 ir WMA atkūrimas

Papildo jūsų gyvenimą
• FM radijas su 20 iš anksto nustatytų stočių – didesnis muzikos pasirinkimas
• Balso įrašymo funkcija bus naudinga įrašant pastabas arba šiaip ką nors kita
• Mėgaukitės iki 8 valandų muzikos atkūrimu

Lengva ir intuityvi patirtis
• Išstumiama USB jungtis – lengva perkelti failus be laidų
• Lengvai perkelkite dainas – nereikia jokios programinės įrangos
• Aplanko rodinys padeda tvarkyti ir peržiūrėti medijos failus kaip tai darote kompiuteryje



 MP3 ir WMA atkūrimas

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia 
didžiulius skaitmeninės muzikos failus 
sumažinti iki 10 kartų ir labai nepabloginti garso 
kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo 
formatai, kuriuos naudojant skaitmenine 
muzika galima mėgautis „GoGear“ grotuvu. 
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų 
muzikos svetainių internete arba kurkite savo 
MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami 
CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

FM radijas su 20 iš anksto nustatytų 
stočių

Skaitmeninis FM radijas suteikia papildomų 
muzikos kolekcijos parinkčių naudojant 
„GoGear“. Tiesiog suraskite stotį, kurią norite 
nustatyti iš anksto, paspauskite ir laikykite 
išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų 
įsimintas dažnis. Galite iš anksto nustatyti iki 20 

radijo stočių ir mėgautis mėgstamomis 
programomis, kad ir kur nueitumėte.

Balso įrašymas

Balso įrašymo funkcija jūsų „GoGear“ grotuvą 
paverčia patogiu diktofonu. Galite ne tik leisti 
muziką ir klausytis radijo, bet ir įrašyti darbo 
arba studijų pastabas ar priminimus, įrašyti 
pirkinių sąrašus ir telefono numerius – net 
dainos žodžius. Paspauskite įrašymo mygtuką ir 
kalbėkite į integruotą mikrofoną: balso žinutės 
glaudinamos ir įrašomos į vidinę atmintį. Balso 
įrašų funkcija suteikia galimybę naudotis 
nešiojamuoju diktofonu ir įrašyti, ką tik norite, 
kur ir kada tik norite!

Aplanko rodinys

Aplanko rodinys yra pasirinktinas katalogo 
rodinys „GoGear“ grotuve, padedantis 
peržiūrėti visus grotuve turimus failus lyg tai 
darytumėte kompiuteryje. Kai tik pasirenkate 
aplanko rodinį, bet kurį palaikomą failą (t. y. 

muziką, nuotraukas ar vaizdo įrašus) galite 
lengvai atidaryti – tereikia pasirinkti failą ir 
bakstelėti „Play“.

Išstumiama USB

Išstumiama USB jungtis – lengva perkelti failus 
be laidų

Iki 8 valandų muzikos atkūrimas
Mėgaukitės iki 8 valandų muzikos atkūrimu

Perkelkite dainas

Savo muzikos kolekciją iš kompiuterio galite 
greitai ir lengvai nukopijuoti į „GoGear“ 
grotuvą. Tiesiog atidarę „Windows® 
Explorer“ prijunkite „GoGear“ prie 
kompiuterio, pasirinkite į grotuvą norimas 
kopijuoti dainas ar aplankus, tada nuvilkite 
pasirinktus failus į „GoGear“ muzikos aplanką. 
Labai paprasta. Nereikia diegti jokios 
papildomos programinės įrangos!
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Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Tipas: LCD
• Ekrano įstrižainė (coliais): 1,1 in
• Skyra: 96 x 32
• Teksto eilutės: 1

Garsas
• Garsumo gerinimas: Ne
• Reguliuojamas vienodintuvu
• Vienodintuvo nustatymai: Klasikinė muzika, Fanko 

muzika, Hiphopas, Džiazas, Rokas, Techno muzika
• Kanalo išskyrimas: 40 dB
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Išvesties galia (RMS): 10 mW
• Signalo ir triukšmo santykis: > 85 dB

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas, albumas
• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA sparta bitais: 5–192 kbps ir VBR
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): Ne

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• FM radijo įrašymas: WAV formatu, TAIP

Garso įrašymas
• Integruotas mikrofonas: monofoninis garsas
• Balso įrašymas
• Garso failų formatas: WAV

Saugojimo laikmena
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Integruotoji atmintis (RAM): 4 GB
• Atminties talpa įrašant muziką (MP3): Iki 450 

takelių*
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis
• Atitinka didelės apimties trans. protokolą: Ne

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Patogumas
• Klaviatūros užraktas: Ne
• „Superscroll“: Ne
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo 

sąsajoje
• Įkrovimas naudojant: prijungus prie kompiuterio
• Reguliuojamo garsumo riba: Ne
• Specialūs garsumo reguliatoriai

Priedai
• Ausinės
• Greitos pradžios vadovas
• USB laidas: integruotas tiesioginis USB

Sistemos reikalavimai
• USB: Laisvas USB prievadas
• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ 
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Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB
• Baterijos talpa: 120 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 8 valandų 

muzikos klausymosi

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• „D-box“ matmenys (PxGxA): 90 x 30 x 120 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Gaminio svoris: 0,0206 kg

Programinė įranga
• Įrenginių tvarkytuvė: duomenims atkurti ir versijai 

atnaujinti

Ekologiškos specifikacijos
• Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino

Partneriai
• Ne
•

SA4MIN04RF/12

Specifikacijos
MP3 grotuvas
MINI 4 GB*

* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.

* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės 
sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 

tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

http://www.philips.com

