
 

Philips GoGear
Odtwarzacz audio-wideo z 
pamięcią flash

1 GB*

SA5115
Twoja muzyka i filmy 

zawsze pod ręką
Przygotuj się na doskonałą rozrywkę z oszałamiającym cyfrowym odtwarzaczem audio-
wideo Philips SA5115. Jego jasny, duży wyświetlacz oraz intuicyjny interfejs użytkownika 
pozwalają w prosty sposób zarządzać muzyką, filmami i zdjęciami.

Ciesz się muzyką i filmami — zawsze i wszędzie
• Ciesz się plikami muzycznymi MP3 i WMA oraz muzyką z tunera FM
• 1,8-calowy kolorowy wyświetlacz z podświetleniem zapewnia wygodne oglądanie
• Możliwość zapisania do 500 utworów lub 250 zdjęć lub 4 godzin wideo*
• Ciesz się filmami WMV zakupionymi w Internecie lub zapisanymi w komputerze

Rozrywka natychmiast
• Sterowanie odtwarzaniem podczas przeglądania biblioteki multimediów
• Łatwa w obsłudze funkcja SuperScroll™ umożliwi szybkie odnalezienie plików
• Unikalna metoda nawigacji po albumach zapewnia nowe doświadczenie

Cały Twój świat rozrywki pod ręką
• Ciesz się aż 20 godz. odtwarzania muzyki lub 4 godzinami odtwarzania wideo*
• Automatyczna synchronizacja z programem Windows Media Player
• Ładowanie akumulatorów bezpośrednio z łącza USB komputera
• Funkcje tworzenia i usuwania list odtwarzania pozwalają utrzymać porządek
 



 Tworzenie i usuwanie list odtwarzania

Funkcje tworzenia i usuwania list odtwarzania 
pozwalają utrzymać porządek

Unikalna metoda nawigacji po albumach
Unikalna metoda nawigacji po albumach zapewnia 
nowe doświadczenie
SA5115/02

Zalety
• Regulacja głośności
Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,8 cale
• Ilość linii teksu: 7
• Rozdzielczość: 220 x 176 pikseli, 65 tys. kolorów
• Typ: LCD

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Koncertowy 

dźwięk EX
• Korektor: 5-pasmowy
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Classic, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Słowo mówione, Techno
• Pasmo przenoszenia: 20 – 16 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 2,5 mW (16 omów)
• Stosunek sygnału do szumu: > 82 dB
• THD: 0,1%

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, WMA
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 16; 

22,050; 32; 44,1; 48
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług 
pobierania i subskrypcji plików muzycznych

Odtwarzanie wideo
• WMV9: Do 384 kb/s, 220 x 176, 24 klatki/s (inne 

formaty są obsługiwane za pomocą dostarczonego 
oprogramowania przetwarzającego)

• Digital Rights Management: Obsługa formatu 
Windows Media DRM dla urządzeń przenośnych, 
wsparcie dla usług pobierania, subskrypcji i 
wypożyczania plików wideo

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów

Radio FM
• Funkcje radia FM: Automatyczny/ręczny zapis 

stacji, Zaprogramowana lista, Sortowanie

Wygoda
• Wskaźnik ładowania baterii: Przez interfejs 

użytkownika
• Wskaźnik pełnego naładowania
• Wskaźnik niskiego poz. naładowania
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Szybkie przewijanie (Superscroll)
• SuperPlay

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
• Pojemność pamięci nagrań WMA: Do 500 

utworów

Zasilanie
• Pojemność baterii: 630 mAh
• Rodzaj baterii: litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania na bater. wewn.: Do 20 godzin 

muzyki lub 2 godzin wideo
• Akumulator: Tak, przez USB

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń
• Windows Media Player 11
• Konwerter plików do urządzeń Philips: Przetwarza 

następujące formaty do odtwarzacza: AVI (format 
Microsoft video1), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM itd. Wymaga zainstalowania 
aplikacji Quicktime (dla plików MOV) oraz 
WMP10 lub nowszej (dla plików WMV).

Akcesoria
• CD-ROM: Tak, z instrukcją obsługi, menedżerem 

urządzeń i aplikacją Windows Media Player
• Słuchawki: AY3809
• przewód USB: AY3911
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (SP2) 

lub Windows Vista
• napęd CD-ROM
• Karta dźwiękowa
• Karta wideo

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymiary
• Waga produktu: 0,060 kg
• Wymiary produktu (SxGxW): 46 x 9,9 x 92,5 mm
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary blistra (SxGxW): 135 x 40 x 195 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 0,250 kg
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

196 x 205 x 146 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 5 linii
•

Dane techniczne
Odtwarzacz audio-wideo z pamięcią flash
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