
 

 

Philips GoGEAR
MP3-mängija

• MiniDot
• 2 GB*

SA5DOT02KN
Muusika muutub lõbusamaks

tänu väikesele kujule ja värvivalikule
Palju lusti pakkuv ja uskumatult väike GoGEAR MiniDot on saadaval teie maitsele 
vastavates erksates värvides. Sisseehitatud klamber võimaldab kanda seda aksessuaarina 
ning LED- ja heliindikaatorid tagavad lihtsa kasutuse. FastCharge võimaldab kiiret laadimist.

Täiendab teie elu
• Nautige kuni 6 tundi muusika taasesitust
• Sisseehitatud klamber mugavaks käevabaks kasutamiseks
• Väike, värviline ja stiilne nagu moeaksessuaar
• Heli- ja LED-indikaatorid laadimiseks ja lihtsaks kasutamiseks

Lihtne ja intuitiivselt kasutatav
• Kiire 6-minutiline laadimine 60-minutiliseks esituseks
• Mängige oma laule juhuesitusega, et nende järjekord teid alati üllataks
• Songbird: üks lihtne programm muusika haldamiseks



 Väike, värviline ja stiilne
Uhkeldage oma GoGEARi mängijaga ja tooge oma 
muusikast välja parim. MP3-mängija on väike, ümar ja 
šikk, millele viitab ka selle nimi. See on varustatud 
sisseehitatud klambriga ning see on saadaval laias 
värvivalikus. Mängijat saab kanda kotil või riietel nagu 
moeaksessuaari, mis on vajaduse korral alati valmis 
kasutamiseks.

Sisseehitatud klamber
Miski ei tohiks teid segada. Tänu kergele disainile ja 
vastupidavale klambrile sobib nutikalt ehitatud 
GoGEARi mängija turvaliselt ja stiilselt teie 
riietusega, tehes temast suurepärase kaaslase.

Kuni 6 tundi muusikaesitusaega

Tantsige oma GoGeari mängijaga igihaljate hittide 
järgi. Kompaktne laetav aku on sisseehitatud 
kauakestvaks toiteks. Kuni 6 tundi pidevat muusika 
taasesitust ühe laadimisega. Lihtsalt ühendage 
mängija laadimiseks USB abil otse arvutiga, te ei vaja 
mingeid kaableid. See on tõesti nii lihtne.

Kiirlaadimine (60 minutit)

Mõnikord vajate GoGeari mängijat kodu ja büroo 
vahel liikumiseks või lühikese tervisejooksu ajal, kuid 
unustasite seda varem laadida. Tänu kiirlaadimisele 
võite jätta hüvasti tüütute ja vaiksete teekondadega. 
Philipsi nutika ja mugava lahenduse abil saate 
ühendada GoGeari arvuti või USB-laadijaga vaid 
kuueks minutiks ja nautida 60 minutit esitusaega. 
Kiirlaadimisel kasutatakse liitium-ioonaku 
laadimiseks suuremat pinget, et saaksite kiirelt teele 
asuda ja muusikat kuulata.

Mängige laule juhuesitusega
Mängige oma laule juhuesitusega, et nende järjekord 
teid alati üllataks

Songbird
Songbird: üks lihtne programm muusika haldamiseks
SA5DOT02KN/12

Esiletõstetud 

* Salvestusmaht 4-minutilise 64 kbps WMA kodeeringuga muusikapala 
põhjal.

* Salvestatavate muusikapalade arv on arvutatud 4-minutilise, 64 kbps 
WMA- või 128 kbps MP3-kodeeringuga faili alusel.

* Tegelik edastuskiirus võib operatsioonisüsteemist ja tarkvara 
seadistustest sõltuvalt erineda.

* 1 GB = 1 miljard baiti; saadaolev salvestusruum on väiksem.
* Laetavate akude laadimistsüklite arv on piiratud ja neid võib olla vaja 

vahetada. Aku kestvus ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisviisist ja 
seadetest.
• USB: Kiire Micro USB
Pilt/ekraan
• Pole saadaval

Heli
• Heli täiustused: FullSound
• Kohandatav ekvalaiser: Ei
• Ekvalaiseri seaded: Pole saadaval
• Kanalite eraldatus: 45 dB
• Sageduslik tundlikkus: 80 – 18 000 Hz
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 2,1 mW
• Mürasuhe: > 84 dB

Heliesitus
• Tihendusvorming: MP3, WAV, WMA
• ID3 sildi tugi: Pole saadaval
• MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR
• MP3 sämplimismäärad: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

48 kHz
• WMA bitikiirused: 5–320 kbps
• WMA sämplimismäärad: 8,11,025,16, 22,050, 32, 

44, 1, 48
• Digitaalõiguste haldus: Ei

Video taasesitus
• Pole saadaval

Stoppkaadri kuvamine
• Pole saadaval

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Ei

Andmekandjad
• Sisseehitatud mälu tüüp: NAND välkmälu
• Sisemälu (RAM): 2 GB
• Mälumaht muusika jaoks, MP3: Kuni 500 lugu*
• Mäluseadme klassi ühilduvus
• Mass Trans. protokolli ühilduvus: Ei

Ühenduvus
• Kuularid: 3,5 mm

Mugavus
• Klahvilukk: Ei
• Superscroll: Pole saadaval
• Uuendatav püsivara
• Aku laadija indikaator: LED-tuli
• Laadimine & esitamine: Ei
• Kohandatav helitugevuse piirang: Ei
• Eraldi helitugevuse juhtseadmed: Ei
• Helitugevuse regulaator

Tarvikud
• Kõrvaklapid
• Kiirjuhend
• USB-kaabel: Mikro-USB

Süsteeminõuded
• USB: Vaba USB-port
• Arvuti operatsioonisüsteem: Windows XP (SP3) / 

Vista / 7

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumpolümeer
• Laetav: Jah, USB kaudu
• Aku maht: 95 mAh
• Esitusaeg seesmise akuga: Kuni 6 tundi 

muusikaesitusaega

Mõõtmed
• Pakendi tüüp: D-karp
• D-karbi mõõtmed (L x S x K): 90 x 30 x 90 mm
• Toote mõõtmed (L x S x K): 41,8 x 15 x 41,8 mm
• Toote kaal: 0,019 kg

Tarkvara
• Seadmehaldur: taastamiseks ja uuendamiseks
• Songbird: www.Philips.com/Songbird

Partnerid
• Ei
•
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