Philips GoGEAR
Predvajalnik MP3

• MiniDot
• 2 GB*

SA5DOT02KN

Glasba postane zabavnejša
majhne zasnove in v različnih barvah
GoGEAR MiniDot je izredno zabaven in majhen predvajalnik, ki je na voljo v različnih
živahnih barvah. Vgrajena sponka omogoča enostavno prenašanje, LED- in zvočni
indikatorji pa enostavno uporabo. Funkcija FastCharge omogoča hitro polnjenje.
Vaš zvesti spremljevalec
• Uživajte do 6 ur predvajanja glasbe
• Vgrajena sponka za priročno in prostoročno uporabo
• Majhen, barven in eleganten kot modni dodatek
• Zvočni in LED-indikatorji za polnjenje in preprosto upravljanje
Preprosto in intuitivno
• Hitro 6-minutno polnjenje omogoča 60 minut predvajanja
• Naključno predvajajte skladbe v nepričakovanem zaporedju
• Songbird: enostaven program za upravljanje glasbe
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Predvajalnik MP3
MiniDot 2 GB*

Značilnosti
Majhen, barven in eleganten
Pohvalite se s predvajalnikom GoGEAR in si
privoščite najboljšo kakovost glasbe.
Predvajalnik MP3 je majhen, okrogel in stilski,
kar lahko sklepate že iz njegovega imena. Ima
vgrajeno sponko in ga lahko dobite v številnih
zanimivih barvah. Lahko ga pripnete na torbo
ali obleko kot modni dodatek, kjer bo
pripravljen takoj, ko ga boste potrebovali.
Vgrajena sponka
Nič vam ne sme biti napoti. Z lahko zasnovo in
vgrajeno čvrsto sponko je predvajalnik
GoGEAR pametno zasnovan za varno in
elegantno namestitev na obleko ali torbo ter je
tako idealen spremljevalec, ko se odpravite na
pot.
Do 6 ur predvajanja glasbe

Uživajte v uspešnicah iz vašega predvajalnika
GoGEAR. Kompaktna akumulatorska baterija

omogoča dolgotrajno napajanje. Samo z enim
polnjenjem lahko uživate do 6 ur
neprekinjenega predvajanja glasbe. Predvajalnik
preprosto priključite na računalnik prek
povezave direktnega USB in ga napolnite brez
kakršnega koli kabla. Popolnoma preprosto.
Hitro polnjenje (60 minut)

Včasih potrebujete predvajalnik GoGEAR le za
kratek čas, recimo na poti do službe in nazaj,
vendar ste ga zvečer pozabili napolniti. S
funkcijo hitrega polnjenja se lahko poslovite od
nejevolje in dolgočasnih potovanj v tišini. S
Philipsovo pametno in priročno rešitvijo lahko
za samo 6 minut priklopite predvajalnik
GoGEAR na računalnik ali polnilnik USB in
tako poskrbite za neverjetnih 60 minut
predvajanja glasbe. Hitro polnjenje deluje z
veliko višjim tokom in tako litij-ionsko baterijo
ustrezno napolni ter v trenutku poskrbi za
ponovno uživanje v poslušanju glasbe.

Naključno predvajajte skladbe
Naključno predvajajte skladbe v
nepričakovanem zaporedju
Songbird
Songbird: enostaven program za upravljanje
glasbe
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Predvajalnik MP3
MiniDot 2 GB*

Specifikacije
Slika/zaslon

Priročnost

• Ni na voljo

Zvok

•
•
•
•
•
•
•

Izboljšava zvoka: FullSound
Prilagodljivo z izenačevalnikom: Ne
Nastavitve izenačevalnika: Ni na voljo
Ločevanje kanalov: 45 dB
Frekvenčni odziv: 80–18.000 Hz
Izhodna moč (RMS): 2 x 2,1 mW
Razmerje signal/šum: > 84 dB

Predvajanje zvočnih posnetkov
•
•
•
•

Format stiskanja: MP3, WAV, WMA
Podpora oznak ID3: Ni na voljo
Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
Hitrost vzorčenja MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32,
48 kHz
• Bitne hitrosti WMA: 5–320 kb/s
• Hitrost vzorčenja WMA: 8,11.025, 16, 22.050, 32,
44,1, 48
• Upravljanje digitalnih pravic: Ne

Predvajanje videa
• Ni na voljo

Predvajanje fotografije
• Ni na voljo

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Ne

Pomnilniški mediji

• Vgrajen pomnilnik: NAND Flash
• Vgrajeni pomnilnik (RAM): 2 GB
• Zmogljivost glasbenega pomnilnika, MP3: Do 500
skladb*
• Skladno z razredom za pomnilniške naprave
• Skladno s protokolom za masovne prenose: Ne

•
•
•
•
•
•
•
•

Zaklepanje številčne tipkovnice: Ne
SuperScroll: Ni na voljo
Nadgradljiva vdelana programska oprema
Indikator polnjenja baterije: LED-indikator
Polnjenje in predvajanje: Ne
Prilagodljiva omejitev glasnosti: Ne
Namenski krmilniki za glasnost: Ne
Regulacija glasnosti

Pribor

• Slušalke
• vodnik za hiter začetek
• Kabel USB: Mikro USB

Sistemske zahteve

• USB: Prosta vrata USB
• Operacijski sistem računalnika: Windows XP
(SP3)/Vista/7

Napajanje
•
•
•
•

Tip baterije: Litij-polimerna
Za polnjenje: Da, prek USB
Zmogljivost baterije: 95 mAh
Čas predvajanja z notranjo baterijo: Do 6 ur
predvajanja glasbe

Dimenzije
•
•
•
•

Vrsta embalaže: D-ohišje
Dimenzije D-ohišja (Š x G x V): 90 x 30 x 90 mm
Dimenzije izdelka (Š x G x V): 41,8 x 15 x 41,8 mm
Teža izdelka: 0,019 kg

Programska oprema

• Upravitelj naprav: za obnovitev in nadgradnjo
• Songbird: www.Philips.com/Songbird

Partnerji
• Ne
•

Povezljivost

• Slušalke: 3,5 mm
• USB: Hitri mikro USB
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* Pomnilniška zmogljivost je izračunana pri 4 minutah na skladbo in
kodiranju WMA 64 kb/s.
* Pomnilniška zmogljivost je izračunana pri 4 minutah na skladbo in
kodiranju WMA 64 kb/s ali MP3 128 kb/s.
* Dejanska hitrost prenosa se lahko razlikuje glede na operacijski
sistem in konfiguracijo programske opreme.
* 1 GB = 1 milijarda bajtov; razpoložljiva pomnilniška zmogljivost bo
manjša.
* Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj in jih je treba
po določenem času uporabe zamenjati. Življenjska doba baterije in
število polnjenj sta odvisna od nastavitev in uporabe.

