
 

 

Philips GoGEAR
Draagbare videospeler

4 GB

SA5145
Overal uw muziek beluisteren 

en uw video's bekijken
Bereid u voor op volledige entertainment met de Philips SA5145 Digital Audio Video 
Player. Het heldere, grote scherm en de intuïtieve gebruikersinterface zorgen ervoor dat 
u zich eenvoudig kunt bezighouden met uw muziek, video's en foto's.

Ga op in muziek en video's - overal en altijd
• Geniet van MP3- en WMA-muziek en van de FM-tuner
• Overal kijkplezier met het kleurenscherm van 1,8 inch met achtergrondverlichting
• Slaat maximaal 2000 nummers, 1000 foto's of 16 uur video op*
• Speel WMV-video's af die u online hebt gekocht of die u in uw bibliotheek hebt staan

Geniet er meteen van
• Bedien de weergave terwijl u door uw bibliotheek bladert
• Met SuperScroll™ vindt u op een snelle, eenvoudige manier wat u zoekt
• Unieke 'album art'-navigatie voor keer op keer een nieuwe ervaring

Entertainment onderweg bij de hand
• Geniet van maximaal 20 uur muziek of 4 uur video
• Automatische synchronisatie met Windows Media Player
• Direct opladen vanaf uw PC via USB
• Afspeellijsten maken en verwijderen



 Afspeellijsten maken
Met de functie Afspeellijsten maken kunt u onderweg 
altijd eenvoudig afspeellijsten maken op uw GoGear. 
En met de functie Verwijderen kunt u eenvoudig alle 
media verwijderen die u niet op uw speler wilt. Uw 
PC thuis is niet meer nodig voor het maken van 
afspeellijsten en het verwijderen van bestanden. Nu 
kunt u uw muziekbibliotheek handig rechtstreeks op 
uw GoGear beheren, altijd en overal.

Unieke 'album art'-navigatie
Unieke 'album art'-navigatie voor keer op keer een 
nieuwe ervaring
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Kenmerken
• SuperPlay • Hoeveelheid per omdoos: 5
•

Beeld/scherm
• Type: LCD
• Schermdiagonaal (inch): 1,8 inch
• Resolutie: 220 x 176 pixels, 65.000 kleuren
• Achtergrondverlichting
• Tekstregels: 7

Geluid
• Verbeterd basgeluid: Concert Sound EX
• Equalizer: 5-band
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Funk, Hiphop, Jazz, 

Rock, Gesproken tekst, Techno
• Frequentiebereik: 20 - 16.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 2,5 mW (16 Ohm)
• Signaal-ruisverhouding: > 82 dB
• THD: 0,1%

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 16; 22,050; 32; 44,1; 

48
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

Videoweergave
• WMV9: Maximaal 384 kbps, 220 x 176, 24 fps 

(gebruik de meegeleverde converteersoftware 
voor ondersteuning voor andere formaten)

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor download- en abonnementsdiensten en 
diensten voor het huren van video's

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Diapresentatie

FM-radio
• FM-radiofuncties: Automatisch opslaan/Handmatig 

opslaan, Voorkeuzelijst, Sorteren

Gemak
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Volumeregeling

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 met hoge snelheid

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: Maximaal 

2000 nummers

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 630 mAh
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 20 uur 

audio of 2 uur video
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Software
• Device Manager
• Windows Media Player 11
• Media Converter voor Philips: Maakt de volgende 

formaten geschikt voor de speler: AVI (Microsoft 
video1-formaat), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM enz. Hiervoor dient Quicktime 
(voor MOV) en WMP10 of hoger (voor WMV) te 
zijn geïnstalleerd.

Accessoires
• CD-ROM: Ja, met IFU, apparaatbeheer en 

Windows Media Player
• Hoofdtelefoon: AY3809
• USB-kabel: AY3911
• Snelstartgids

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP2) of 

Windows Vista
• CD-ROM-station
• Geluidskaart
• Videokaart

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Afmetingen
• Gewicht van het product: 0,060 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 46 x 9,9 x 92,5 mm
• Verpakkingstype: Clamshell
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 

135 x 40 x 195 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 0,250 kg
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

196 x 205 x 146 mm
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