
 

 

Philips GoGEAR
Leitor MP3

FitDot
2 GB*

SA5DOT02KNS
O desporto torna-se mais divertido

prepare-se para dar cor à sua corrida
Dê cor ao seu treino com o GoGEAR FitDot. Utilize a fita para braço ou o clipe incorporado 
para se sentir livre para um exercício mais intenso. É fornecido com FastCharge para 
carregamentos rápidos e indicadores LED e de som para uma navegação fácil.

Complementa a sua vida
• Desfrute de até 6 horas de reprodução de música
• Fita para braço e clipe integrado para audição cómoda em mãos livres
• Auscultadores desportivos para um maior conforto durante os treinos
• Design resistente para desempenho fiável mesmo em más condições climatéricas
• Pequeno, colorido e elegante, como um acessório de moda
• Indicadores LED e de som para carregamento e navegação simples

Fácil e intuitivo
• Carregamento rápido de 6 minutos para 60 minutos de reprodução
• Reproduza as suas músicas aleatoriamente para uma sequência sempre inesperada
• Songbird: um programa simples para gerir música



 Auscultadores desportivos e 
confortáveis
Auscultadores desportivos para um maior conforto 
durante os treinos

Pequeno, colorido e elegante
Exiba o seu leitor GoGEAR e revele o que há de 
melhor na sua música. O leitor de MP3 é pequeno, 
redondo e chique – tal como o nome sugere. Este 
está equipado com um clipe integrado e está 
disponível num leque de cores excitantes. Pode ser 
usado no seu saco ou na sua roupa, como um 
acessório de moda, pronto a entrar em acção 
quando necessário.

Fita para braço e clipe integrado
Fita para braço e clipe integrado para audição 
cómoda em mãos livres

Design resistente
Design resistente para desempenho fiável mesmo 
em más condições climatéricas
SA5DOT02KNS/12

Destaques

* Capacidade de armazenamento com base em 4 minutos por música 
e codificação WMA de 64 kbps.

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.
• USB: Micro USB de alta velocidade
Imagem/visualização
• N/A

Som
• Melhoramento do som: FullSound
• Equalizador personalizável: Não
• Definições do equalizador: N/A
• Separação de canais: 45 dB
• Frequência de resposta: 80 - 18 000 Hz
• Potência de saída (RMS): 2 x 2,1 mW
• Relação sinal/ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA
• Suporte de Identificação ID3: N/A
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5-192 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48
• Digital Rights Management: Não

Reprodução de vídeo
• N/A

Reprodução de fotografias
• N/A

Sintonizador/recepção/transmissão
• Não

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Memória incorporada (RAM): 2 GB
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 500 

faixas*
• Conforme classe armazenamento massa
• Compatível com Mass Transfer Protocol: Não

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm

Funcionalidades
• Bloqueio do teclado numérico: Não
• Superscroll: N/A
• Firmware actualizável
• Indicação de carga: Luz LED
• Carregar e reproduzir: Não
• Limite de volume personalizável: Não
• Controlos de volume dedicados: Não
• Controlo do volume

Acessórios
• Auscultadores: Sim, auscultadores desportivos
• Manual de início rápido
• Cabo USB: Micro USB
• Fita para braço: Sim, fita para o braço ajustável

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3) / 

Vista / 7

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade da bateria: 95 mAh
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 6 horas 

de reprodução de música

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da D-box (LxPxA): 150 x 35 x 150 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 41,8 x 15 x 

41,8 mm
• Peso do produto: 0,019 kg

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar

Parceiros
• Não
•
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