
 

 

Philips GoGEAR
Přehrávač MP3

FitDot
2 GB*

SA5DOT02KNS
Ještě více sportovní zábavy

zvolte pro svůj běh tu pravou barvu
Posilujte stylově a barevně s přehrávačem GoGEAR FitDot. Díky náramku nebo sponě 
se můžete soustředit jen a pouze na náročné cvičení. Funkce FastCharge zajistí rychlé 
nabití a displej LED spolu se zvukovými indikátory jednoduchou navigaci.

Doplní váš život
• Vychutnejte si až 6 hodin přehrávání hudby
• Pásek na ruku a zabudovaná spona pro pohodlný poslech handsfree
• Sportovní sluchátka pro maximální pohodlí při tréninku
• Odolný design zajistí spolehlivý výkon i za špatného počasí
• Malý, barevný a stylový jako módní doplněk
• Zvukové a LED indikátory pro nabíjení a snadné ovládání

Snadný a intuitivní
• Rychlé nabití za 6 minut pro 60 minut přehrávání
• Měňte pořadí svých skladeb a buďte pokaždé překvapeni
• Songbird: jeden jednoduchý program pro správu hudby



 Pohodlná sportovní sluchátka
Sportovní sluchátka pro maximální pohodlí při 
tréninku

Malý, barevný a stylový
Přehrávače GoGEAR můžete stavět na odiv a 
poslouchat s nimi hudbu v nejlepší kvalitě. Tento 
přehrávač MP3 je malý, oblý a elegantní – jak do 
značné míry napovídá jeho název. Je vybaven 
zabudovanou sponou a dodává se v celé řadě 
úžasných barev. Můžete jej nosit na příručním 
zavazadle nebo oblečení jako módní doplněk, který 
je v případě potřeby připraven k použití.

Pásek na ruku a zabudovaná spona
Pásek na ruku a zabudovaná spona pro pohodlný 
poslech handsfree

Odolné provedení
Odolný design zajistí spolehlivý výkon i za špatného 
počasí
SA5DOT02KNS/12

Přednosti

* Kapacita vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu 
WMA rychlostí 64 kb/s.

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.
• Ne: Ano
•

Obraz/displej
• Neuvedeno: Ano

Zvuk
• Vylepšení zvuku: FullSound
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ne
• Nastavení ekvalizéru: Neuvedeno
• Separace kanálů: 45 dB
• Kmitočtová charakteristika: 80 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2,1 mW
• Odstup signál/šum: >84 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA
• Podpora tagů ID3: Neuvedeno
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 8; 11,025; 

16; 22,050; 32; 44,1; 48
• Digital Rights Management: Ne

Přehrávání videa
• Neuvedeno: Ano

Zobrazení fotografií
• Neuvedeno: Ano

Tuner/příjem/vysílání
• Ne: Ano

Úložná média
• Typ vestavěné paměti: NAND Flash
• Vestavěná paměť (RAM): 2 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 500 skladeb 

*
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kompatibilní s protokolem Mass Transfer: Ne

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní rozhraní mikro USB

Pohodlí
• Zámek klávesnice: Ne
• Navigace Superscroll: Neuvedeno
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Kontrolky nabíjení baterií: LED kontrolka
• Nabíjení a přehrávání: Ne
• Přizpůsobitelné omezení hlasitosti: Ne
• Vyhrazené ovladače hlasitosti: Ne
• Ovládání hlasitosti: Ano

Příslušenství
• Sluchátka: Ano, sportovní sluchátka
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Kabel USB: micro USB
• Pásek na ruku: Ano, nastavitelný pásek na ruku

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Operační systém PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 95 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 6 hodin 

přehrávání hudby

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 150 x 35 x 150 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

41,8 x 15 x 41,8 mm
• Hmotnost výrobku: 0,019 kg

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
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