
 

 

Philips GoGEAR
MP3 prehrávač

MiniDot
2 GB*

SA5DOT02WN
Ešte viac zábavy s hudbou

vďaka malým rozmerom a rôznym farbám na výber
Veľká zábava a neuveriteľne malé rozmery – prehrávač GoGEAR MiniDot sa dodáva v rôznych sviežich 

farbách podľa vášho vkusu. Vďaka zabudovanej spone ho môžete nosiť ako módny doplnok. Indikátory 

LED a zvukové upozornenia zabezpečia jednoduchú navigáciu, zatiaľ čo funkcia FastCharge zaručí rýchle 

nabitie.

Príjemne spestrí váš život
• Vychutnajte si až 6 hodín prehrávania hudby
• Vstavaná spona na praktické používanie bez rúk
• Malý, farebný a štýlový – ako módny doplnok
• Zvukové a svetelné indikátory LED na nabíjanie a jednoduchú navigáciu

Jednoduchý a intuitívny
• Rýchle 6-minútové nabíjanie stačí na 60 minút prehrávania
• Náhodné prehrávanie pre nové hudobné zážitky pri každom počúvaní
• Songbird: jeden jednoduchý program na správu hudby



 Malý, farebný a štýlový
Pochváľte sa svojím prehrávačom GoGEAR a 
objavte celý potenciál vašej hudby. Tento MP3 
prehrávač je malý, okrúhly a elegantný – ako to 
aj prezrádza jeho meno. Jeho súčasťou je 
zabudovaná spona a vyrába sa vo viacerých 
krásnych farbách. Môžete ho nosiť na taške 
alebo na oblečení ako módny doplnok, vďaka 
čomu vám bude vždy poruke.

Vstavaná spona
Nič by vám už nemalo stáť v ceste. Vďaka 
ľahkému dizajnu a odolnej vstavanej spone 
môžete prehrávač GoGEAR pripnúť na 
oblečenie – prakticky a bezpečne, vďaka čomu 
sa stane dokonalým spoločníkom na cesty.

Až 6 hodín prehrávania hudby

Užite si nekonečnú zábavu so svojím 
prehrávačom GoGEAR. Jeho kompaktná 

nabíjateľná batéria poskytuje zdroj napájania s 
dlhou výdržou. Na jediné nabitie si môžete 
vychutnať až 6 hodín prehrávania hudby. Ak 
potrebujete prehrávač nabiť, stačí ho pripojiť 
priamo ku konektoru USB v počítači – bez 
akýchkoľvek káblov. Je to naozaj jednoduché.

Rýchle nabíjanie (60 minút)

Niekedy skrátka potrebujete, aby vás 
prehrávač GoGEAR vydržal zabávať na ceste z 
domu do práce a späť alebo počas krátkeho 
behu – no predchádzajúci večer ste ho zabudli 
nabiť. Vďaka rýchlonabíjaniu už nezažijete 
pocit sklamania a nudy a dáte zbohom tichým 
cestám. Inteligentné a praktické riešenie od 
spoločnosti Philips umožní, že prehrávač 
GoGEAR stačí len na 6 minút pripojiť k 
počítaču alebo nabíjačke USB, a získate celých 
60 minút prehrávania zvuku! Rýchlonabíjanie 
využíva oveľa vyššie úrovne elektrického 

prúdu, vďaka ktorým bleskovo dodá lítium-
iónovej batérii energiu potrebnú na danú 
úlohu… a zaručí, že hudba len tak skoro 
neskončí.

Náhodné prehrávanie skladieb
Náhodné prehrávanie pre nové hudobné 
zážitky pri každom počúvaní

Songbird
Songbird: jeden jednoduchý program na správu 
hudby
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Hlavné prvky
MP3 prehrávač
MiniDot 2 GB*
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Obraz/Displej
• nie je k dispozícii: áno

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: Nie
• Nastavenia ekvalizéra: nie je k dispozícii
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• Frekvenčná odozva: 80 – 18 k Hz
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 2,1 mW
• Odstup signálu od šumu: > 84 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA
• Podpora ID3 označenia: nie je k dispozícii
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8 / 11,025 / 16 / 

22,050 / 32 / 44,1 / 48
• Digital Rights Management: Nie

Prehrávanie videa
• nie je k dispozícii: áno

Prehrávanie statických obrázkov
• nie je k dispozícii: áno

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Nie: áno

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Vstavaná pamäť (RAM): 2 GB
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až do 500 

skladieb*
• V súlade s triedou Mass storage: áno
• Podpora protokolu vysokokapacitného prenosu: 

Nie

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostný micro USB

Vybavenie a vlastnosti
• Uzamknutie klávesnice: Nie
• Superscroll: nie je k dispozícii
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Indikácia nabíjania batérie: Indikátor LED
• Nabíjanie a prehrávanie: Nie
• Prispôsobiteľné obmedzenie hlasitosti: Nie
• Vyhradené ovládanie hlasitosti: Nie
• Ovlád. hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Slúchadlá: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• USB kábel: micro USB

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/

Vista/7

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB
• Kapacita batérií: 95 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 6 hodín 

prehrávania hudby

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery D-boxu (Š x H x V): 90 x 30 x 90 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 41,8 x 15 x 41,8 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,019 kg

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu

Partneri
• Nie: áno
•
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Technické údaje
MP3 prehrávač
MiniDot 2 GB*

* Úložná kapacita pri 4-minútových skladbách a kódovaní 64 kbps vo 
formáte WMA.

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 

ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.
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