
 

 

Philips GoGEAR
MP3 lejátszó

MiniDot
2 GB*-os

SA5DOT02PN
Még nagyobb zenei élmény

apró méretben és többféle színben
A hatalmas élményt nyújtó és hihetetlenül kis méretű GoGEAR MiniDot minden ízlést kielégítő, 
élénk színekben kapható. A beépített csipesszel kiegészítőként viselhető, miközben a LED- és 
hangjelzések biztosítják az egyszerű navigálást. A gyors töltésről a FastCharge gondoskodik.

Minőséget hoz életébe
• Kis méretű, színes és stílusos kialakítás, akár egy divatos kiegészítő esetében
• Beépített csipesz a kényelmes és kéz nélküli használatért
• LED fényjelzések és hangjelzések a töltéshez, és a könnyű navigáláshoz
• Élvezze az akár 6 óra zenelejátszást

Egyszerű és intuitív
• Gyors, 6 perces töltésért 60 perc lejátszás
• Játssza le véletlen sorrendben a dalokat, hogy mindig meglepetésben legyen része
• Songbird: egyetlen egyszerű program zene kezeléséhez



 Kis méretű, színes és stílusos
Büszkélkedjen GoGEAR lejátszóival, és hozza 
ki a zenéből a legtöbbet. Az MP3 lejátszó kicsi, 
kerek és divatos – túlmutat a nevén. Beépített 
csipesszel van felszerelve, és sok lenyűgöző 
színben kapható. Viselhető divatos 
kiegészítőként táskáján vagy ruháján, és 
szükség esetén mindig kéznél van.

Beépített csipesz
Semmi sem állhat útjába. A könnyű kivitelnek 
és a masszív beépített csipesznek 
köszönhetően a GoGEAR lejátszó tökéletes 
tervezésével biztonságosan és stílusosan a 
ruhára csíptethető, ezáltal tökéletes útitárs.

Akár 6 órányi zenelejátszás

Élvezze a végtelen zenelejátszást GoGEAR 
lejátszóján. A kompakt akkumulátor hosszan 

tartó teljesítményt nyújt. Akár 6 órányi 
folyamatos zenelejátszást tesz lehetővé 
egyetlen töltéssel. Csatlakoztassa lejátszóját 
Direct USB-n keresztül számítógépéhez a 
feltöltéshez kábelek nélkül. Valóban ennyire 
egyszerű.

Gyorsfeltöltés (60 perc)

Néha előfordul, hogy a GoGEAR lejátszóra 
csak az otthon és a munkahely között, vagy egy 
rövid futáshoz lenne szükség, viszont előző 
éjszaka nem lett feltöltve. Búcsút mondhat a 
bosszúságnak, az unalomnak és a csendes 
utazásoknak a Fast Charge gyorsfeltöltéssel. A 
Philips intelligens és kézenfekvő megoldása 
lehetővé teszi a GoGEAR számítógéphez vagy 
USB töltőhöz való csatlakoztatását, és az 6 
perc töltésért cserébe szédületes, 60 perces 
audiolejátszás jár! A Fast Charge sokkal 

nagyobb töltőárammal működik, amely 
pillanatok alatt szolgálja ki a lítium-ion 
akkumulátor energiaigényét,... és tartja életben 
a zenét.

Játssza le véletlen sorrendben a dalokat
Játssza le véletlen sorrendben a dalokat, hogy 
mindig meglepetésben legyen része

Songbird
Songbird: egyetlen egyszerű program zene 
kezeléséhez
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Kép/Kijelző
• nincs

Hangzás
• Hangzásjavítás: FullSound
• Testreszabható hangszínszabályzó: Nem
• Hangszínszabályzó beállításai: nincs
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Frekvenciaválasz: 80 - 18 ezer Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,1 mW
• Jel-zaj viszony: > 84 dB

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag támogatás: nincs
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48
• Digitális jogok kezelése: Nem

Videolejátszás
• nincs

Állókép lejátszása
• nincs

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Nem

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória (RAM): 2 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 500 

zeneszám*
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Tömeges átviteli protokoll megfelelőség: Nem

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: Nagy sebességű mikro USB

Kényelem
• Billentyűzár: Nem
• Szupergörgetés: nincs
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: LED-világítás
• Töltsön és játsszon: Nem
• Testreszabható hangerőhatárolás: Nem
• Külön hangerőszabályzók: Nem
• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Fejhallgató
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: micro USB

Rendszerkövetelmények
• USB-vel: Szabad USB port
• PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 95 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 6 órányi zenelejátszás

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 90 x 30 x 90 

mm
• Termék méretei (szé x mé x ma): 41,8 x 15 x 41,8 

mm
• Termék tömege: 0,019 kg

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Partnerek
• Nem
•
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* A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 64 kb/s WMA 
kódoláson alapul.

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

http://www.philips.com

