
 

 

Philips GoGEAR
Συσκευή MP3

• MiniDot
• 2 GB*

SA5DOT02KN
Η μουσική γίνεται ακόμα πιο διασκεδαστική
με μια μικροσκοπική συσκευή σε ποικιλία χρωμάτων
Με μεγάλες επιδόσεις και απίστευτα μικρό μέγεθος, το GoGEAR MiniDot κυκλοφορεί σε διάφορα 

εντυπωσιακά χρώματα για όλα τα γούστα. Το ενσωματωμένο κλιπ σας επιτρέπει να το φοράτε 

σαν αξεσουάρ, ενώ οι ενδείξεις LED και ήχου εξασφαλίζουν εύκολη πλοήγηση. Η λειτουργία 

FastCharge προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης.

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Απολαύστε μουσική έως και για 6 ώρες
• Ενσωματωμένο κλιπ για άνετη χρήση hands-free
• Μικρή, πολύχρωμη και κομψή - σαν αξεσουάρ μόδας
• Ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις για φόρτιση και εύκολη πλοήγηση

Εύκολα και έξυπνα
• Ταχεία φόρτιση 6 λεπτών για αναπαραγωγή 60 λεπτών
• Τυχαία αναπαραγωγή των τραγουδιών, για να είναι κάθε φορά διαφορετική
• Songbird: ένα απλό πρόγραμμα για να διαχειρίζεστε τα αρχεία μουσικής



 Μικρή, πολύχρωμη και κομψή
Επιδείξτε το GoGEAR και απολαύστε τη 
μουσική στα καλύτερά της. Αυτή η συσκευή 
MP3 είναι μικρή, στρογγυλή και μοναδικά 
κομψή. Εξοπλισμένη με ένα ενσωματωμένο 
κλιπ, διατίθεται σε μια μεγάλη ποικιλία 
εντυπωσιακών χρωμάτων. Μπορείτε να τη 
στερεώνετε στην τσάντα σας ή και πάνω 
στα ρούχα σας, σαν αξεσουάρ μόδας.

Ενσωματωμένο κλιπ
Τίποτα δεν πρέπει να σας δυσκολεύει! Χάρη 
στην ελαφριά σχεδίαση και το σταθερό 
ενσωματωμένο κλιπ, το GoGEAR είναι 
έξυπνα σχεδιασμένο για να στερεώνεται με 
ασφάλεια και στιλ στα ρούχα και στα 
αξεσουάρ σας, γεγονός που το καθιστά 
ιδανική συντροφιά για τις βόλτες σας.

Αναπαραγωγή μουσικής έως και για 6 
ώρες

Με τη συσκευή GoGEAR, μπορείτε να 
ακούτε ατέλειωτες μουσικές επιτυχίες. Η 

ενσωματωμένη μικρή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία παρέχει ισχύ μεγάλης διάρκειας, 
εγγυώμενη έως και 6 ώρες συνεχούς 
αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση. Και για 
τη φόρτιση δεν απαιτούνται καλώδια: απλώς 
συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή 
σας μέσω του Direct USB. Τόσο απλά!

Ταχεία φόρτιση (60 λεπτά)

Χρειάζεστε τη συσκευή GoGEAR για τη 
διαδρομή από το σπίτι στο γραφείο και πίσω 
ή για μια σύντομη βόλτα, αλλά ξεχάσατε να 
τη φορτίσετε το προηγούμενο βράδυ. 
Αποχαιρετίστε διαπαντός την απελπισία και 
τη βαρεμάρα: ντύστε την κάθε σας διαδρομή 
με μουσική, χάρη στη λειτουργία ταχείας 
φόρτισης. Με αυτήν την έξυπνη και 
εξαιρετικά βολική λύση της Philips, συνδέετε 
το GoGEAR στον υπολογιστή ή το φορτιστή 
USB για 6 λεπτά και εξασφαλίζετε 60 λεπτά 
αναπαραγωγής ήχου! Η ταχεία φόρτιση 
χρησιμοποιεί πολύ υψηλότερες στάθμες 
έντασης, ώστε να προσφέρει στην μπαταρία 

ιόντων λιθίου τη φόρτιση που χρειάζεται για 
να σας "ξελασπώσει" στο πι και φι!

Τυχαία αναπαραγωγή των τραγουδιών
Τυχαία αναπαραγωγή των τραγουδιών, για 
να είναι κάθε φορά διαφορετική

Songbird
Songbird: ένα απλό πρόγραμμα για να 
διαχειρίζεστε τα αρχεία μουσικής
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Χαρακτηριστικά
Συσκευή MP3
MiniDot 2 GB*
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Εικόνα/Οθόνη
• ΔΔ

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: FullSound
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή: Όχι
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: ΔΔ
• Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 80 - 18k Hz
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2,1 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WAV, WMA
• Υποστήριξη ετικετών ID3: ΔΔ
• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 5-320 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48
• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Όχι

Αναπαραγωγή βίντεο
• ΔΔ

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• ΔΔ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Όχι

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Ενσωματωμένη μνήμη (RAM): 2 GB
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: Έως και 

500 κομμάτια*
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.
• Συμβατότητα με πρωτόκολλο μαζικής 
μεταφοράς: Όχι

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: Micro USB υψηλής ταχύτητας

Ευκολία
• Κλείδωμα πληκτρολογίου: Όχι
• Superscroll: ΔΔ
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Λυχνία LED
• Φόρτιση & αναπαραγωγή: Όχι
• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου: Όχι
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου: Όχι
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Καλώδιο USB: micro USB

Απαιτήσεις συστήματος
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 

(SP3) / Vista / 7

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 95 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Έως 
και 6 ώρες αναπαραγωγής μουσικής

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 90 x 30 x 90 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 41,8 x 15 x 41,8 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,019 κ.

Λογισμικό
• Διαχείριση συσκευών: για επαναφορά και 
αναβάθμιση

• Songbird: www.Philips.com/Songbird

Συνεργάτες
• Όχι
•

SA5DOT02KN/12

Προδιαγραφές
Συσκευή MP3
MiniDot 2 GB*

* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε 4 λεπτά ανά 
τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps.

* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών 
ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

http://www.philips.com

