
 

 

Philips GoGEAR
MP3 player

• FitDot
• 2 GB*

SA5DOT02ONS
Sportul devine mai distractiv

pregătiţi-vă să daţi viaţă activităţilor fizice
Daţi viaţă activităţilor fizice cu GoGEAR FitDot. Utilizaţi o banderolă de mână sau clema 
încorporată pentru a fi liberi pentru exerciţii fizice serioase. Este dotat cu FastCharge 
pentru o încărcare rapidă şi indicatori LED şi de sunet pentru o navigare uşoară.

Vă completează viaţa
• Căști pentru activităţi sportive pentru confort maxim în timpul antrenamentelor
• Mic, colorat și elegant, ca un accesoriu asortat
• Banderolă de mână și clemă încorporată pentru ascultare comodă cu mâini libere
• Bucuraţi-vă de până la 6 de ore de muzică
• Design durabil pentru performanţă de încredere chiar și în condiţii de vreme rea
• Indicatori cu LED și sunet pentru încărcare și navigare ușoară

Ușor și intuitiv
• Încărcare rapidă de 6 minute pentru 60 de minute de redare
• Redaţi-vă melodiile aleatoriu pentru o succesiune surprinzătoare de fiecare dată
• Songbird: un simplu program pentru gestionarea muzicii



 Căști confortabile pentru activităţi 
sportive
Căști pentru activităţi sportive pentru confort 
maxim în timpul antrenamentelor

Mic, colorat și elegant
Mândriţi-vă cu playerele GoGEAR și scoateţi tot ce-
i mai bun din muzica dvs. Player-ul MP3 este mic, 
rotund și șic – după cum sugerează și numele său. 
Este echipat cu o clemă încorporată și dispune de o 
gamă de culori incitante. Poate fi purtat pe geantă sau 
haine, ca un accesoriu asortat, gata de a fi utilizat 
atunci când e nevoie.

Banderolă de mână și clemă încorporată
Banderolă de mână și clemă încorporată pentru 
ascultare comodă cu mâini libere

Design durabil
Design durabil pentru performanţă de încredere 
chiar și în condiţii de vreme rea
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Repere

* Capacitate calculată la o medie de 4 minute per melodie și codare 
WMA la 64 kbps.

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.
• USB: Micro USB de mare viteză
Imagine/Ecran
• N/A

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: FullSound
• Personalizare egalizator: Nu
• Setări egalizator: N/A
• Separare canale: 45 dB
• Răspuns în frecvenţă: 80 - 18k Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2,1 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA
• Acceptă etichete ID3: N/A
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44.1, 48
• Managementul drepturilor digitale: Nu

Redare video
• N/A

Redare imagine statică
• N/A

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• RDS: Nu

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Memorie încorporată (RAM): 2 GB
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

500 de melodii *
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Compatibil cu protocolul de transfer în masă: Nu

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm

Confort
• Blocarea tastaturii: Nu
• Superscroll: N/A
• Upgrade al firmware-ului
• Indicator încărcare baterie: Lumină LED
• Încărcaţi și ascultaţi: Nu
• Limită de volum personalizabilă: Nu
• Controale volum dedicate: Nu
• Controlul volumului

Accesorii
• Căști: Da, căști sport
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: micro USB
• Bandă de fixare pe braţ: Da, bandă de fixare pe braţ 

reglabilă

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB
• Capacitate baterie: 95 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Redă până la 

6 ore de muzică

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni D-box (lxAxÎ): 150 x 35 x 150 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 41,8 x 15 x 41,8 mm
• Greutate produs: 0,019 kg

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade
• Songbird: www.Philips.com/Songbird

Parteneri
• Nu
•
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