
 

 

Philips GoGEAR
Odtwarzacz MP3

FitDot
2 GB*

SA5DOT02OFS
Uprawianie sportu to teraz świetna zabawa
przygotuj się na bieg pełen kolorów
Odtwarzacz GoGEAR FitDot ubarwi Twoje treningi. Możesz użyć opaski na ramię lub wbudowanego 

zaczepu, dzięki czemu Twoje ruchy nie będą ograniczone podczas trudnych ćwiczeń. Funkcja 

FastCharge pozwala szybko naładować urządzenie, a wskaźniki świetlne (LED) i dźwiękowe ułatwiają 

obsługę.

Dopełnia Twoje życie
• Ciesz się nawet 6 godz. odtwarzania muzyki
• Opaska na ramię i wbudowany zaczep umożliwiają wygodne słuchanie bez angażowania rąk
• Sportowe słuchawki zapewniają pełną wygodę podczas treningów
• Solidna i trwała konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie nawet przy złej pogodzie
• Niewielki, kolorowy i stylowy niczym modny dodatek
• Wskaźniki dźwiękowe i LED informują o ładowaniu i ułatwiają nawigację

Prosta i intuicyjna obsługa
• Szybkie, 6-minutowe ładowanie zapewnia 60 minut odtwarzania
• Losowe odtwarzanie utworów zapewnia ich zaskakującą kolejność za każdym razem
• Songbird: jeden prosty program do zarządzania muzyką



 Wygodne sportowe słuchawki
Sportowe słuchawki zapewniają pełną wygodę 
podczas treningów

Niewielki, kolorowy i stylowy
Noś z dumą swój odtwarzacz GoGEAR i wydobądź 
to, co najlepsze z muzyki. Odtwarzacz MP3 jest mały, 
okrągły i elegancki – jak wskazuje jego nazwa. Jest on 
wyposażony we wbudowany zaczep i dostępny w 
szerokiej gamie nowych, ekscytujących kolorów. 
Może być noszony na torbie lub na ubraniach jak 
modny dodatek, gdzie będzie zawsze pod ręką, jeśli 
będzie potrzebny.

Opaska na ramię i wbudowany zaczep
Opaska na ramię i wbudowany zaczep umożliwiają 
wygodne słuchanie bez angażowania rąk

Solidna i trwała konstrukcja
Solidna i trwała konstrukcja gwarantuje niezawodne 
działanie nawet przy złej pogodzie
SA5DOT02OFS/12

Zalety

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA.

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.
• USB: High Speed micro-USB •
Obraz/wyświetlacz
• nie dot.

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound
• Możliwość dostosowania korektora: Nie
• Ustawienia korektora: nie dot.
• Separacja kanałów: 45 dB
• Pasmo przenoszenia: 80 – 18 tys. Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2,1 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WAV, WMA
• Obsługa znaczników ID3: nie dot.
• Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Szybkość kompresji WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48
• Digital Rights Management: Nie

Odtwarzanie wideo
• nie dot.

Odtwarzanie zdjęć
• nie dot.

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• RDS: Nie

Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Wbudowana pamięć (RAM): 2 GB
• Pojemność pamięci nagrań MP3: Do 500 utworów*
• Zgodność z klasą pamięci masowej
• Zgodna z protokołem transferu masowego: Nie

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia
• Blokada klawiatury: Nie
• Szybkie przewijanie (Superscroll): nie dot.
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Wskaźnik LED
• Ładuj i korzystaj bez ograniczeń: Nie
• Regulacja ograniczenia głośności: Nie
• Elementy sterujące głośnością: Nie
• Regulacja głośności

Akcesoria
• Słuchawki: Tak, sportowe słuchawki
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: micro-USB
• Pasek na ramię: Tak, regulowany pasek na ramię

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• System operacyjny komputera: Windows XP (SP3) 

/ Vista / 7

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB
• Pojemność baterii/akumulatora: 95 mAh
• Czas odtwarzania: Do 6 godzin odtwarzania 

muzyki

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

150 x 35 x 150 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

41,8 x 15 x 41,8 mm
• Waga produktu: 0,019 kg

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i 

aktualizować oprogramowanie

Partners
• Nie
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