
 

 

Philips GoGEAR
MP3 player

• Mini
• 4 GB*

SA4MIN04RF
Toată muzica dvs. în mişcare

USB glisant pentru mai multă distracţie
Playerul MP3 Philips GoGEAR Mini este mic, elegant şi modern. Acesta vă permite să partajaţi şi 
să transferaţi muzică cu uşurinţă, datorită USB-ului glisant şi funcţiei de tragere şi plasare - fără 
cabluri sau software. Bucuraţi-vă de până la 8 ore de redare, asigurate de bateria sa încorporată.

Calitate audio superbă
• Redare MP3 și WMA

Vă completează viaţa
• Radio FM cu 20 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice
• Bucuraţi-vă de 8 ore de muzică

Experienţă ușoară și intuitivă
• Slot USB pentru transferuri ușoare de fișiere - fără cabluri
• Trageţi și plasaţi ușor cântecele – nu necesită software
• Vizualizarea dosarelor pentru organizarea și vizualizarea fișierelor media ca pe PC



 Redare MP3 și WMA

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul GoGear. Descărcaţi 
melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de 
muzică autorizate de pe Internet sau creaţi 
singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin 
conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le 
transferaţi pe player.

Radio FM cu presetări pentru 20 de 
posturi

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe GoGear. 
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Puteţi 
preseta până la 20 de posturi de radio și vă 

puteţi bucura de programele preferate oriunde 
vă aflaţi.

Înregistrare vocală

Înregistrarea vocii convertește playerul 
GoGear într-un dictafon. În afară de a asculta 
muzică sau posturi de radio, puteţi înregistra 
note sau memento-uri pentru școală sau 
serviciu, liste de cumpărături și numere de 
telefon - chiar și versuri de melodii. Apăsând 
butonul de înregistrare și vorbind în dreptul 
microfonului încorporat, mesajele vocale vor fi 
comprimate și stocate în memoria internă 
încorporată. Înregistrarea vocii vă oferă un 
reportofon ce vă permite să înregistraţi orice, 
oricând și oriunde!

Vizualizarea dosarelor

Vizualizarea dosarelor este un mod opţional al 
playerului GoGear de vizualizare a 
directoarelor, care vă permite vizualizarea 
tuturor fișierelor de pe playerul dvs. ca și cum 
acesta ar fi un calculator. Odată selectată 

opţiunea de vizualizare a dosarelor, 
deschiderea oricărui fișier acceptat (de ex, 
muzică, imagini sau clipuri video) se face prin 
selectarea fișierului și apăsarea butonului de 
redare.

Slot USB

Slot USB pentru transferuri ușoare de fișiere - 
fără cabluri

Redă până la 8 ore de muzică
Bucuraţi-vă de 8 ore de muzică

Trageţi și plasaţi cântecele

Puteţi copia simplu și rapid colecţia de muzică 
din PC pe playerul GoGear. Conectaţi playerul 
GoGear la PC în Windows® Explorer, 
selectaţi melodiile sau dosarele pe care doriţi 
să le copiaţi pe player, apoi trageţi fișierele 
selectate în dosarul cu muzică din GoGear. 
Este atât de simplu. Nu este necesară instalarea 
suplimentară de software!
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,1 inch
• Rezoluţie: 96 x 32
• Linii de text: 1

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Nu
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasică, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tehno
• Separare canale: 40 dB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 85 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps și VBR
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Nu

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20
• Înregistrare radio FM: în format WAV, Da

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală
• Format fișier audio: WAV

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Memorie încorporată (RAM): 4 GB
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

450 de piese*
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Compatibil cu protocolul de transfer în masă: Nu

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Confort
• Blocarea tastaturii: Nu
• Superscroll: Nu
• Upgrade al firmware-ului
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Încărcaţi și ascultaţi: la conectarea la un PC
• Limită de volum personalizabilă: Nu
• Controale volum dedicate

Accesorii
• Căști
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: USB Direct încorporat

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB
• Capacitate baterie: 120 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 8 ore 

de muzică

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni D-box (lxAxÎ): 90 x 30 x 120 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Greutate produs: 0,0206 kg

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Parteneri
• Nu
•
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* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

http://www.philips.com

