
 

 

„Philips“ GoGEAR
MP3 grotuvas

• FitDot
• 2 GB*

SA5DOT02ONS
Dabar sportuoti smagiau

suteikite spalvų savo bėgimui
Suteikite spalvų savo treniruotei naudodami „GoGEAR FitDot“. Naudokite rankinį dėklą 
arba integruotą spaustuką ir sportuokite laisvai bei aktyviai. Grotuve yra „FastCharge“ 
funkcija, todėl galėsite jį įkrauti greitai, o LED ir garso indikatoriai palengvins naršymą.

Papildo jūsų gyvenimą
• Sportinės ausinės – mėgaukitės komfortu per treniruotę
• Mažas, spalvingas ir stilingas lyg madingas aksesuaras
• Rankinis dėklas ir integruotas segtukas – klausykitės muzikos laisvomis rankomis
• Mėgaukitės iki 6 valandų muzikos atkūrimu
• Patvarus dizainas – patikimas veikimas net blogu oru
• Garso ir LED indikatoriai rodo įkrovimą ir leidžia paprastai naršyti

Paprasta ir intuityvu
• Greitas 6 minučių įkrovimas leis 60 minučių klausytis muzikos
• Klausykitės dainų atsitiktine tvarka, kuri jus stebins kiekvieną kartą
• „Songbird“: viena paprasta programa, kuri padės tvarkyti muziką



 Patogios sportinės ausinės
Sportinės ausinės – mėgaukitės komfortu per 
treniruotę

Mažas, spalvingas ir stilingas
Puikuokitės savo „GoGEAR“ grotuvais ir suteikite 
muzikai geriausią skambesį. MP3 grotuvas yra mažas, 
apvalus ir elegantiškas – visiškai toks, apie kokį galima 
numanyti iš jo pavadinimo. Jis turi integruotą segtuką 
ir gaminamas įvairių nuostabių spalvų. Jį galite nešiotis 
ant rankinės arba drabužių kaip madingą aksesuarą, 
visada paruoštą panaudoti, kai tik prireiks.

Rankinis dėklas ir integruotas segtukas
Rankinis dėklas ir integruotas segtukas – klausykitės 
muzikos laisvomis rankomis

Patvarus dizainas
Patvarus dizainas – patikimas veikimas net blogu oru
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Ypatybės

* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA šifravimas.

* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.

* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės 
sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 

tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
• USB: Sparti USB mikrojungtis • Ne
•

Vaizdas / ekranas
• Netaikoma

Garsas
• Garsumo gerinimas: „FullSound“
• Reguliuojamas vienodintuvu: Ne
• Vienodintuvo nustatymai: Netaikoma
• Kanalo išskyrimas: 45 dB
• Dažninė charakteristika: 80 – 18 k Hz
• Išvesties galia (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signalo ir triukšmo santykis: > 84 dB

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA
• Palaikomos ID3 žymos: Netaikoma
• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• WMA sparta bitais: 5–192 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): Ne

Vaizdo atkūrimas
• Netaikoma

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Netaikoma

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• RDS: Ne

Saugojimo laikmena
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Integruotoji atmintis (RAM): 2 GB
• Atminties talpa įrašant muziką (MP3): Iki 500 

takelių*
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis
• Atitinka didelės apimties trans. protokolą: Ne

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm

Patogumas
• Klaviatūros užraktas: Ne
• „Superscroll“: Netaikoma
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: LED 

lemputė
• Įkrovimas naudojant: Ne
• Reguliuojamo garsumo riba: Ne
• Specialūs garsumo reguliatoriai: Ne
• Garsumo reguliatorius

Priedai
• Ausinės: Taip, sportinės ausinės
• Greitos pradžios vadovas
• USB laidas: micro USB
• Rankovės raištis: Taip, reguliuojamas rankovės 

raištis

Sistemos reikalavimai
• USB: Laisvas USB prievadas
• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ 
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Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB
• Baterijos talpa: 95 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 6 valandų 

muzikos atkūrimas

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• „D-box“ matmenys (PxGxA): 150 x 35 x 150 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 41,8 x 15 x 41,8 

mm
• Gaminio svoris: 0,019 kg

Programinė įranga
• Įrenginių tvarkytuvė: duomenims atkurti ir versijai 

atnaujinti
• „Songbird“: www.Philips.com/Songbird
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