
 

 

Philips GoGEAR
MP3-speler

FitDot
2 GB*

SA5DOT02KNS
Sporten wordt nog leuker

en nog kleurrijker
Geef uw training meer kleur met de GoGEAR FitDot. Gebruik de armband of geïntegreerde 
clip voor een pittige training met volledige bewegingsvrijheid. Dankzij FastCharge is opladen 
zo gebeurd en de LED- en geluidsindicators zorgen voor gemakkelijke navigatie.

Een aanvulling op uw leven
• Geniet van maximaal 6 uur muziek
• Armband en ingebouwde clip voor handig handsfree luisteren
• Sporthoofdtelefoon voor optimaal comfort tijdens trainingen
• Duurzaam ontwerp voor betrouwbare prestaties, zelfs bij slecht weer
• Klein, kleurrijk en stijlvol als een modeaccessoire
• LED- en geluidsindicatie voor opladen en eenvoudige navigatie

Eenvoudig en intuïtief
• 6 minuten opladen voor 60 minuten speeltijd
• Speel uw nummers in willekeurige volgorde af voor een verrassende volgorde, elke keer weer
• Songbird: een eenvoudig programma om muziek te beheren



 Comfortabele sporthoofdtelefoons
Sporthoofdtelefoon voor optimaal comfort tijdens 
trainingen

Klein, kleurrijk en stijlvol
Maak een statement met uw GoGEAR-speler en haal 
het beste uit uw muziek. De MP3-speler doet zijn 
naam eer aan: hij is klein, rond en chic. Hij is uitgerust 
met een ingebouwde clip en is beschikbaar in een 
reeks mooie kleuren. U kunt hem op uw tas of 
kleding dragen als een modeaccessoire, klaar voor 
gebruik wanneer u maar wilt.

Armband en ingebouwde clip
Armband en ingebouwde clip voor handig handsfree 
luisteren

Duurzaam ontwerp
Duurzaam ontwerp voor betrouwbare prestaties, 
zelfs bij slecht weer
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Kenmerken

* Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps.

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.
• Nee
•

Beeld/scherm
• n.v.t.

Geluid
• Geluidsverbetering: FullSound
• Instelbare equalizer: Nee
• Equalizer-instellingen: n.v.t.
• Zenderscheiding: 45 dB
• Frequentiebereik: 80 - 18 k Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA
• Ondersteuning van ID3-velden: n.v.t.
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8,0, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44.1, 48
• Digital Rights Management: Nee

Videoweergave
• n.v.t.

Stilstaande beelden weergeven
• n.v.t.

Tuner/ontvangst/transmissie
• Nee

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Ingebouwd geheugen (RAM): 2 GB
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 500 

nummers*
• Geschikt voor massaopslag
• Geschikt voor massaoverdracht: Nee

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: Micro USB met hoge snelheid

Comfort
• Blokkering van toetsenpaneel: Nee
• Superscroll: n.v.t.
• Firmware-upgrade mogelijk
• Batterij-oplaadindicatie: LED-lampje
• Opladen en afspelen: Nee
• Aanpasbare volumegrens: Nee
• Speciale volumeregeling: Nee
• Volumeregeling

Accessoires
• Hoofdtelefoon: Ja, sporthoofdtelefoon
• Snelstartgids
• USB-kabel: micro USB
• Armband: Ja, verstelbare armband

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP3)/Vista/7

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB
• Batterijcapaciteit: 95 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 6 uur 

muziek

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen D-box (b x d x h): 150 x 35 x 150 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 41,8 x 15 x 41,8 mm
• Gewicht van het product: 0,019 kg

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades
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