
 

Philips GoGear
Player audio/video cu 
memorie Flash

4 GB*

SA5145
Muzica şi filmele dvs. 

în călătorii
Pregătiţi-vă pentru un divertisment total cu playerul audio/video digital Philips SA5145. Ecranul său 
mare şi luminos şi interfaţa intuitivă cu tehnologie Sensory Touchpad SuperScroll vă ajută să trăiţi 
la intensitate maximă întreaga dvs. colecţie de muzică, materiale video şi fotografii.

Bucuraţi-vă de muzică și filme - oriunde și oricând
• Beneficiaţi de muzică în formatele MP3 și WMA, plus de tunerul FM
• Afișaj color iluminat, de 1,8” pentru vizionare confortabilă
• Stochează până la 2000 de melodii sau 1000 de fotografii sau 16 ore de film
• Bucuraţi-vă de filme WMV achiziţionate online sau de pe PC-ul dvs.

Acces imediat
• Controlaţi redarea în timp ce parcurgeţi biblioteca media
• Cu SuperScroll™ veţi găsi imediat fișierele căutate
• Navigare unică prin coperţile de albume pt. o experienţă nouă de fiecare dată

Divertisment în mișcare, oriunde v-aţi afla
• Bucuraţi-vă de 20 ore de muzică sau 4 ore de film*
• Sincronizare automată cu Windows Media Player
• Încărcare directă de la PC prin portul USB
• Funcţii Listă de redare în călătorie și Ștergere pentru o organizare ușoară
 



 Listă de redare la drum și Ștergere

Funcţii Listă de redare în călătorie și Ștergere pentru 
o organizare ușoară

Navigare unică prin coperţile de albume
Navigare unică prin coperţile de albume pt. o 
experienţă nouă de fiecare dată
SA5145/02

Repere
• SuperPlay
Imagine/Ecran
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,8 inch
• Rezoluţie: 220 x 176 pixeli , 65000 de culori
• Iluminare din spate
• Linii de text: 7

Sunet
• Amplificare bas: Sunet de concert
• Egalizator: 5 benzi
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasic, Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Text vorbit, Tehno
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 16.000 Hz
• Putere de ieșire: 2x2,5 mW (16 Ohmi)
• Coeficient semnal/zgomot: > 82dB
• THD: 0,1%

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 16; 22.050; 32; 44,1; 48
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri de muzică

Redare video
• WMV9: Până la 384 kbps, 220 x 176, 24 cps (alte 

formate acceptate după instalarea software-ului de 
conversie corespunzător)

• Managementul drepturilor digitale: Windows 
Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri video

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Prezentare

Radio FM
• Funcţii radio FM: Stocare automată/manuală, Listă 

de presetări, Sortare

Comoditate
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Indicator baterie încărcată
• Indicator baterie descărcată
• Funcţie: Blocare tastatură
• Superscroll
• Controlul volumului

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

Medii de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate memorie încorporată: 4 GB
• Capacitate de memorare WMA: Până la 2000 de 

melodii

Alimentare
• Capacitate baterie: 630 mAh
• Tip baterie: Li-Polimer
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 20 ore 

de redare audio și 2 ore de redare video
• Reîncărcabil: Da, prin USB

Software
• Manager echipament
• Windows Media Player 11
• Media Converter pentru Philips: Convertește 

următoarele formate pentru redare: AVI (formatul 
Microsoft video1), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM etc. Necesită instalarea 
Quicktime (pentru fișiere MOV) și WMP 10 sau o 
versiune superioară (pentru WMV).

Accesorii
• CD-ROM: Da, cu IFU, Device Manager și Windows 

Media Player
• Căști: AY3809
• Cablu USB: AY3911
• Ghid de iniţiere rapidă

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP2) sau Windows Vista
• Unitate CD-ROM
• Placă de sunet
• Card video

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Dimensiuni
• Greutate produs: 0.060 kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 46 x 9,9 x 92,5 mm
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 135 x 40 x 195 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,250 kg
• Dimensiuni Master carton: 196 x 205 x 146 mm
• Cantitate bax: 5
•

Specificaţii
Player audio/video cu memorie Flash
4 GB*  
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