
 

Philips GoGear
Флаш аудио/видео 
плейър

4GB*

SA5145
Вашите музика и видео в 

движение
Пригответе се за пълно забавление с цифровия аудио/видео плейър Philips GoGear 
SA5145. Яркият голям дисплей и интуитивният потребителски интерфейс ви 
позволяват с лекота да ползвате цялата своя музика, видео и снимки.

Радвайте се на музика и видео - по всяко време, на всяко място
• Наслаждавайте се на музика във формати MP3 и WMA плюс FM тунер
• 1,8" задно осветен дисплей за най-голямо удобство при гледане
• Съхранявайте до 2000 песни или 1000 снимки или 16 часа видео
• Гледайте видео във формат WMV, закупено онлайн или от компютъра

Наслаждавайте се - веднага
• Управлявайте възпроизвеждането, разглеждайки мултимедийната си библиотека
• SuperScroll™ намира търсеното от вас по бърз и опростен начин
• Уникално придвижване из обложките на албуми за различно усещане всеки път

Всичките ви забавления в движение
• Радвайте се на до 20 часа музика или 4 часа видео*
• Автоматична синхронизация с Windows Media Player
• Зареждайте директно от компютъра през USB
• Функции Списък за изпълнение в движение и Изтриване - за лесно подреждане
 



 Списък за изп. в движение и 
Изтриване

Функции Списък за изпълнение в движение и 
Изтриване - за лесно подреждане

Уникално придвижване в обложки на 
албум
Уникално придвижване из обложките на албуми 
за различно усещане всеки път
SA5145/02

Акценти

Картина/дисплей
• Тип: LCD
• Размер на екрана по диагонал (инча): 1,8 инч
• Разделителна способност: 220 x 176 пиксела , 65 
хил. цвята

• Фоново осветление: да
• Редове текст: 7

Звук
• Подобрение на басите: Concert Sound EX
• Еквалайзер: 5-лентов
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: Класика, Фънк, Хип-
хоп, Джаз, Рок, Реч, Техно

• Честотен обхват: 20 - 16 000 Hz
• Изходна мощност: 2x2,5 mW (16 ома)
• Съотношение сигнал/шум: > 82 dB
• THD: 0,1%

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
• WMA честота на семплиране: 16, 22,050, 32, 

44,1, 48
• У-ние на права в/у електр. съдържание: 

Windows Media DRM за портативни устройства, 
поддържа музикални услуги за изтегляне и 
абонамент

Възпроизвеждане на видео
• WMV9: До 384 kbps, 220 x 176, 24 fps 

(останалите формати се поддържат с помощта 
на приложения софтуерен конвертор)

• У-ние на права в/у електр. съдържание: 
Windows Media DRM за портативни устройства, 
поддържа услуги за изтегляне, абонамент и 
наемане на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Слайдшоу: да

FM радио
• FM радио функции: Автоматично запаметяване/
ръчно запаметяване, Списък с настроените 
канали, Сортиране

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Индикатор за заредена батерия: да
• Индикатор за изтощена батерия: да
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll: да

• Регулиране на силата на звука: да
• SuperPlay

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 4 GB
• Капацитет на паметта за музика, WMA: До 2000 
песни

Мощност
• Капацитет на батериите: 630 mAh
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 20 часа 
аудио или 2 часа видео

• С акумулаторна батерия: Да, през USB

Софтуер
• Управление на устройства
• Windows Media Player 11
• Медиен конвертор Philips: Преобразува 
следните формати за плейъра : AVI (формат 
Microsoft video1), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM и др. Необходими са 
инсталирани Quicktime (за MOV) и WMP10 или 
следваща версия (за WMV).

Аксесоари
• CD-ROM: Да, с IFU, Софтуер за управление и 

Windows Media Player
• Слушалки: AY3809
• USB кабел: AY3911
• Ръководство за бърз старт

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP (SP2) 
или Windows Vista

• CD-ROM устройство: да
• Звукова платка
• Видеоплатка

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Размери
• Тегло на изделието: 0,060 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 46 x 9,9 x 92,5 
мм

• Тип опаковка: "Мида"
• Размери на блистера (ШxДxВ): 135 x 40 x 195 мм
• Тегло вкл. опаковката: 0,250 кг
• Габарити на кашона: 196 x 205 x 146 мм
• Количество в общия кашон: 5
•
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