
 

 

Philips GoGEAR
MP3-soitin

FitDot
2 Gt*

SA5DOT02KNS
Urheilusta entistä hauskempaa

Lisää värikkyyttä urheiluasuusi
Lisää väriä urheiluasuusi GoGEAR FitDotilla. Kiinnitä vaatteeseen käsivarsinauhalla tai 
pidikkeellä. LED-merkkivalot ja äänimerkit helpottavat käyttöä. FastCharge-toiminnolla 
lataat akun nopeasti.

Täydentää elämääsi
• Jopa 6 tuntia musiikin toistoaikaa
• Käsivarsihihna ja pidike helpottavat handsfree-kuuntelua
• Urheilukuulokkeita on mukava käyttää harjoitusten aikana
• Luotettavaa suorituskykyä säänkestävyyden ansiosta
• Pieni, värikäs ja tyylikäs - ihan kuin koru
• Äänimerkit ja merkkivalot helpottavat latausta ja selausta

Helppokäyttöinen
• Pikaisella 6 minuutin latauksella 60 minuuttia soittoaikaa
• Sekoita musiikkikappaleiden toistojärjestys satunnaistoistotoiminnolla
• Songbird: helppokäyttöinen ohjelma musiikin hallintaan



 Mukavat urheilukuulokkeet
Urheilukuulokkeita on mukava käyttää harjoitusten 
aikana

Pieni, värikäs ja tyylikäs
Ota GoGEAR-soitin mukaasi ja saat musiikin parhaat 
puolet esiin. MP3-soitin on pieni, pyöreä ja tyylikäs – 
nimensä veroinen. Siinä on kiinteä pidike ja runsaasti 
värivaihtoehtoja. Voit kiinnittää sen laukkuun tai 
vaatteisiin kuin korun, ja se pysyy käden ulottuvilla.

Käsivarsinauha ja pidike
Käsivarsihihna ja pidike helpottavat handsfree-
kuuntelua

Kestävä muotoilu
Luotettavaa suorituskykyä säänkestävyyden ansiosta
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Kohokohdat

* Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA).

* Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps 
(MP3).

* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta 
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön 
ja asetusten mukaan.
• USB-: Suurinopeuksinen mikro-USB
Kuva/näyttö
• n/a

Ääni
• Äänenparannus: FullSound
• Mukautettava taajuuskorjain: ei
• Taajuuskorjaimen asetukset: n/a
• Kanavaerottelu: 45 dB
• Taajuusvaste: 80 - 18 k Hz
• Lähtöteho (RMS): 2 x 2,1mW
• Signaali/kohina-suhde: >84 dB

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA
• ID3-tunnisteiden tuki: n/a
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

48 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 

48
• Digital Rights Management: ei

Videotoisto
• n/a

Still-kuvien toisto
• n/a

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• ei

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Sisäinen muisti (RAM): 2 Gt
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: Jopa 500 

kappaletta*
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Massasiirtoprotokolla/yhteensopivuus: ei

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käyttömukavuus
• Näppäimistölukko: ei
• Superscroll: n/a
• Päivitettävä ohjelmisto
• Latausilmaisin: LED-valo
• Lataa ja pelaa: ei
• Mukautettava äänenvoimakkuuden rajoitus: ei
• Tarkasti toimivat äänisäätimet: ei
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: Kyllä, urheilukuulokkeet
• Pikaopas
• USB-johto: micro USB
• Käsivarsinauha: Kyllä, säädettävä käsivarsinauha

Järjestelmävaatimukset
• USB-: Vapaa USB-portti
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3) / Vista 
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Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• ladattava: Kyllä, USB:n kautta
• Akun kapasiteetti: 95 mAh
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 6 tuntia musiikin 

toistoa

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• D-box-mitat (L x S x K): 150 x 35 x 150 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 41,8 x 15 x 41,8 mm
• Laitteen paino: 0,019 kg

Ohjelmisto
• Laitehallinta: palautukseen ja päivitykseen

Kumppanit
• ei
•
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