เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome

GoGEAR
SA5DOT

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ
1

2

ขอมูลความปลอดภัยที่สำ�คัญ

2

การบำ�รุงรักษาทั่วไป

2

เครื่องเลนใหมของคุณ

4

ภายในกลองมีอะไรบาง

4

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน

4

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน

4

การควบคุม

4

ภาพรวม

4

สัญญาณไฟ LED และการสงเสียงกลับ

3

5

เริ่มตนใชงาน

6

การชารจไฟ

6

เปดหรือปดเครื่องเลน

6

การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ

4

6

เลนเพลง

7

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

7

เลนเพลง

7

คนหาเพลง

7

เปดหรือปดการเลนสม

7

เปลี่ยนระดับเสียง

7

5

อัพเดตเฟรมแวรผาน Philips Device Manager

8

6

วิธีแกไขปญหา

9

7

ขอมูลทางเทคนิค

ขอกำ�หนดของ PC

10

10

หากตองการความชวยเหลือ
โปรดไปที่

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานสื่อสนับสนุนตางๆ อยางสมบูรณ เชน คมือ
ผใช ซอฟตแวรอัปเดตลาสุด และการตอบคำ�ถามที่พบบอย
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ขอมูลความปลอดภัยที่
สำ�คัญ

ฟงที่ระดับเสียงปานกลาง:

การใชหูฟงในระดับเสียงที่ดังมากอาจเปนอันตรายตอการไดยินของ

คุณ ผลิตภัณฑนี้สามารถใหเสียงในชวงระดับความดังที่อาจกอใหเกิด

การบำ�รุงรักษาทั่วไป

การสูญเสียการไดยินสำ�หรับบุคคลปกติ แมวาจะฟงในระยะเวลา

การแปลเอกสารนี้ใชเพื่อการอางอิงเทานั้น

เสียงอาจจะผิดเพี้ยนได ในชวงระยะเวลาหนึ่งการปรับการไดยิน

หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไมสอดคลองกัน ฉบับภาษา
อังกฤษเปนฉบับที่มีผลบังคับใชเหนือกวา

ไมถึงนาที ชวงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไวสำ�หรับผซึ่งอาจประสบ
กับการสูญเสียการไดยินอยแลว

เสียง “ในระดับที่ฟงสบาย” จะเปนระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังการ

ฟงเปนเวลานาน เสียง “ปกติ” แทจริงแลวอาจเปนเสียงดัง และเปนอัน
ตรายตอการไดยินเสียงของคุณ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณนี้

ขอควรระวัง

•• ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำ�งานผิดปกติ:
•• ใชเฉพาะแหลงจายไฟที่ระบุไวในคมือการใชงาน
•• อยาใหเครื่องเลนถูกความรอนสูงมากเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณทำ�ความรอนหรือ
แสงแดดโดยตรง

•• หามทำ�เครื่องเลนตก หรือหามทำ�ใหวัตถุใดๆ ตกลงบนเครื่องเลนของคุณ
•• หามทำ�เครื่องเลนตกน หามมิใหชองเสียบหูฟง หรือชองใสแบตเตอรี่ถูกนเนื่องจา
กนที่เขาไปในตัวเครื่องอาจทำ�ใหตัวเครื่องไดรับความเสียหายรุนแรง

•• อาจมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพทมือถือที่ใชงานในบริเวณใกลเคียง
•• สำ�รองไฟลของคุณ ตรวจสอบวาคุณเก็บไฟลตนฉบับที่คุณดาวนโหลดลงในอุปกรณของ
คุณ Philips จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับขอมูล หากผลิตภัณฑไดรับ
ความเสียหาย หรือไมสามารถอานขอมูลได

•• จัดการ (ถายโอน, ลบ, อื่นๆ) ไฟลเพลงของคุณดวยซอฟตแวรเพลงที่ใหมาเทานั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ

ใหคุณตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยกอนที่จะปรับการไดยิน
เสียง และปลอยไว

ในการตั้งคาระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:
ใหปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งคาต

ใหเพิ่มระดับเสียงอยางชาๆ จนกระทั่งคุณสามารถไดยินเสียงชัดเจน
และรสึกสบาย โดยไมมีความผิดเพี้ยน
ฟงเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟงเปนระยะเวลานาน แมในระดับเสียง 'ปลอดภัย' สามาร
ถกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานอุปกรณอยางพอเหมาะและหยุดพักอยาง
เหมาะสม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ตอไปนี้เมื่อใชงานหูฟง

•• หามใชสารทำ�ความสะอาดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มี

ของคุณ

•• ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความรอนสูง เชน

ระมัดระวังไมปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการไดยินเสียงของคุณ

ฤทธิ์กัดกรอน เนื่องจากสารเหลานี้จะทำ�ใหเครื่องเลนชำ�รุดเสียหาย
แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ

•• อันตรายตอการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไมถูกตอง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภท
เดียวกันหรือเทียบเทานั้น

ฟงที่ระดับเสียงพอดีและเปนระยะเวลาที่เหมาะสม

หามเปดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไมสามารถไดยินเสียง
รอบตัวคุณ

คุณควรใชอยางระมัดระวังหรือหยุดการใชงานชั่วคราวใน
สถานการณที่มีแนวโนมวาจะเปนอันตราย

เกี่ยวกับการทำ�งานและอุณหภูมิการจัดเก็บ

•

ใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 0 และ 45ºC (32 ถึง 113ºF)

•

จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง -20 และ 45ºC (-4 to

•

เสมอ

113ºF) เสมอ

อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต

ชิ้นสวน/อุปกรณเสริม:

โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นสวน/อุปก
รณเสริม

การฟงอยางปลอดภัย

หามใชหูฟงขณะควบคุมยานพาหนะ ป่นจักรยาน เลนสเก็ตบอรด

และอื่นๆ เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอการจราจรและผิดกฎหมายใน
หลายพื้นที่

การดัดแปลง

การดัดแปลงใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากผผลิตอาจสงผลใหสิทธิ์
การใชงานอุปกรณของผใชเปนโมฆะ
ขอมูลลิขสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑและยี่หออื่นๆ ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาของบริษัท
หรือองคกรรายนั้นๆ

การทำ�สำ�เนาสิ่งที่บันทึกใดๆโดยไมไดรับอนุญาต ไมวาจะเปนการดา
วนโหลดจากอินเตอรเน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเปนการละเมิดกฏหมาย
ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหวางประเทศ

2

TH

การทำ�สำ�เนาสื่อที่มีการปองกันการทำ�สำ�เนา รวมถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอร ไฟล การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาตอาจเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือวาเปนการกระทำ�ผิดทาง
อาญา ไมควรนำ�อุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุดประสงคดังกลาว

Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่

เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได

Philips เคารพตอทรัพยสินทางปญญาของผอื่น และเราขอใหผใชของ
เรากระทำ�เชนนั้นดวย

ขอมูลมัลติมีเดียบนอินเตอรเน็ตอาจมีการสรางขึ้น และ/หรือเผย
แพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เดิม

การคัดลอก หรือการเผยแพรขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตอาจเปนการ

ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ
การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจึงอยในความรับผิดชอบของคุณ
การบันทึก และการถายโอนไปยังเครื่องเลนแบบพกพาของการส
ตรีมวิดีโอซึ่งดาวนโหลดไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณนั้นมีจุด

ประสงคเพื่อใชกับโดเมนสาธารณะหรือขอมูลที่ไดรับลิขสิทธิ์ถูกตอง

เทานั้น คุณอาจใชขอมูลนั้นสำ�หรับการใชสวนตัวซึ่งไมใชเชิงพาณิช
ย และตองเคารพคำ�แนะนำ�ในการใชลิขสิทธิ์ซึ่งกำ�หนดโดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำ�แนะนำ�นั้นอาจระบุวาหามมิใหมีการ

คัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีปองกันการคัดลอกซึ่ง
ไมอนุญาตใหทำ�การคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณเชนนั้น ฟงกชัน
การบันทึกจะไมทำ�งาน และคุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ
การบันทึกขอมูล

Philips มงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของคุณ และเสริม

ประสบการณผใช Philips ใหนาประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อใหเขาใจการ

ใชงานโปรไฟลของอุปกรณ อุปกรณนี้จะบันทึกขาวสาร / ขอมูลบาง
รายการไวในสวนหนวยความจำ�ถาวรของเครื่อง ขอมูลเหลานี้ถูกนำ�

ไปใชเพื่อระบุและคนหาขอผิดพลาดหรือปญหาตางๆ ที่คุณในฐานะ
ที่เปนผใชอาจประสบขณะใชอุปกรณ ขอมูลที่จัดเก็บ เชน ระยะ

เวลาการเลนในโหมดเพลง ระยะเวลาการเลนในโหมดวิทยุ จำ�นวน

ครั้งที่แบตเตอรี่ใกลจะหมด ฯลฯ ขอมูลที่จัดเก็บจะไมแสดงใหเห็นถึง

เนื้อหา หรือสื่อที่ใชบนอุปกรณหรือแหลงที่ดาวนโหลด ขอมูลที่จัดเก็บ
บนอุปกรณจะถูกเรียกดูและนำ�มาใช เฉพาะเมื่อผใชสงอุปกรณไปยัง
ศูนยบริการเทานั้น และเปนไปเพื่อการคนหาขอผิดพลาดไดงายขึ้น
และปองกันขอผิดพลาดเทานั้น ผใชสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บไดใน
การรองขอครั้งแรกของผใช
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เครื่องเลนใหมของคุณ

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสำ�หรับเครื่องเลน
MINIDOT/FITDOT สามารถทำ�งานรวมกับซอฟตแวร PC ตอไปนี้:

•

ภายในกลองมีอะไรบาง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดรับสินคาตามรายการตอไปนี้:
เครื่องเลน

Philips Device Manager (ชวยใหคุณสามารถอัปเดตและ
กคืนเฟรมแวรสำ�หรับเครื่องเลนได)

ไฟลที่โหลดไปยังเครื่องเลน
ไฟลตอไปนี้ถูกโหลดไปยัง MINIDOT/FITDOT:

•
•

คมือผใช

คำ�ถามที่พบบอย

ภาพรวม
การควบคุม

หูฟง

e

f

d
แถบคลองแขน (สำ�หรับชุดเลนกีฬา)

a

คมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

b

Philips GoGear audio player

Quick start guide

c

a
เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

หมายเหตุ

•• รูปภาพที่ปรากฏเปนการอางอิงเทานั้น Philips สงวนสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสันของ
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงลวงหนา
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•
•
•

กด: หยุดชั่วคราว/ เลนตอ

กดสองครั้งระหวางการเลน : เปดหรือปดการเลนสม
/

b

c

กดคางไว: เปดหรือปดเครื่องเลน

•
•

กด: ลดหรือเพิ่มระดับเสียง

•

ชองเสียบหูฟง 3.5 มม.

กดคางไว: ขามไปที่เพลงกอนหนาหรือถัดไป

d

สัญญาณไฟ LED

e

ชองเสียบ USB สำ�หรับการชารจไฟและถายโอนขอมูล

f

RESET

•

กดรูโดยใชปลายปากกาลูกลื่นเมื่อเครื่องเลนไมตอบสน
องตอการกดปุ่ม

สัญญาณไฟ LED และการสงเสียงกลับ
ดวยสัญญาณไฟ LED และ/หรือการสงเสียงกลับ คุณสามา
รถรสถานะของเครื่องเลนได

BEEP

TH
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3

เริ่มตนใชงาน

การชารจไฟ
MINIDOT/FITDOT มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชารจผานชอง
เสียบ USB ของคอมพิวเตอรได

•

เชื่อมโยง MINIDOT/FITDOT ไปยัง PC โดยการใชสาย

เคเบิล USB

»» ระหวางการชารจไฟ สัญญาณไฟจะเปลี่ยนสีเพื่อแสดง
ระดับแบตเตอรี่

»» เมื่อแบตเตอรี่เต็มแลว สัญญาณไฟสีเขียวจะสวางขึ้น

เคล็ดลับ

•• เมื่อระดับแบตเตอรี่ตกวา 15% สัญญาณไฟสีแดงจะกะพริบและมีเสียงบี๊พสองครั้ง
•• แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่
และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

เปดหรือปดเครื่องเลน
•

กด

คางไวจนกวาสัญญาณไฟสีเขียวหรือสีแดงจะสวางขึ้น

»» เปดเครื่อง: สัญญาณไฟสีเขียวจะสวางขึ้น เริ่ม
ตนการเลนเพลง

»» ปดเครื่อง: สัญญาณไฟสีแดงจะสวางขึ้น มีเสียงบี๊พ
หนึ่งครั้ง

6
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การสแตนดบายและการปดเครื่องแบบอัตโนมัติ
เครื่องเลนมีคุณสมบัติสแตนดบายและปดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่ง
ชวยใหประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

หลังจากอยในโหมดพัก 5 นาที (ไมมีการเลนเพลง ไมมีการกดปุ่ม
ใดๆ) เครื่องเลนจะปดการทำ�งาน

4

เลนเพลง

เปลี่ยนระดับเสียง
•

กด

/

»» ระหวางการเลนเพลง คุณจะไดยินการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับเสียง

ถายโอนเพลงไปยังเครื่องเลน

เปดหรือปดการเลนสม

1

ระหวางการเลนเพลง กด
สองครั้ง

»» คุณจะไดยินเสียงบี๊พสองครั้ง สัญญาณไฟสีเขียวกะพริบ
สองครั้งเปนระยะ

2

»» การเลนเพลงแบบสม
ในการปดการเลนเพลงแบบสม กด
สองครั้งอีกครั้ง

»» คุณจะไดยินเสียงบี๊พหนึ่งครั้ง สัญญาณไฟสีเขียวกะพริบ
คุณสามารถถายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง
MINIDOT/FITDOT ตามวิธีการตอไปนี้:

•

หนึ่งครั้งเปนระยะ

»» การเลนเพลงเรียงตามลำ�ดับ

ลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

ในการลากและวางไฟลเพลงใน Windows Explorer

1
2

เชื่อมตอ MINIDOT/FITDOT เขากับคอมพิวเตอร
บน PC ใหคลิก คอมพิวเตอรของฉัน หรือ คอมพิวเตอร
ลากและวางไฟลเพลงจาก PC ไปที่ MINIDOT/

•

FITDOT

เลนเพลง

1

ตรวจดูวาคุณไดเปดเครื่องเลนแลว

»» สัญญาณไฟสีเขียวสวางขึ้น เริ่มตนการเลนเพลง
»» ระหวางการเลนเพลง สัญญาณไฟสีเขียวจะกะพริบ

2

เปนระยะ

กด

เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเลนตอ

คนหาเพลง
•

กด

/

คางไวเพื่อขามไปที่เพลงกอนหนาหรือถัดไป

»» มีเสียงบี๊พหนึ่งครั้ง

TH
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อัพเดตเฟรมแวรผาน
Philips Device
Manager

ติดตั้ง Philips Device Manager

4
1
2
3

เชื่อมตอ MINIDOT/FITDOT เขากับ PC
บน PC, เลือก คอมพิวเตอรของฉัน (Windows XP /
Windows 2000) / คอมพิวเตอร (Windows Vista /

ที่ดานลางของหนาจอคอมพิวเตอร คลิกขวา
แลวเลือก ตรวจสอบเพื่ออัพเดต

หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR MINIDOT/
FITDOT ดับเบิลคลิก installer.exe

ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร ใหเสร็จสม
บูรณ

ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวร
ตรวจสอบวาคุณไดเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตแลว
เรียกใช Philips Device Manager
»» กลองโตตอบจะปรากฏขึ้น

เชื่อมตอ MINIDOT/FITDOT เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
»» เมื่ออุปกรณเชื่อมตอแลว ขอความ "SA5DOTXX" จะ
ปรากฏขึ้นบนกลองขอความ

»» คุณสามารถคนหาเวอรชันเฟรมแวรปจจุบันของอุปก
รณได

8

b

เลือก Install Philips Device Manager

»» Philips SA5DOTXX Device Manager จะ

•• ในการติดตั้ง คุณตองเห็นดวยกับเงื่อนไขสิทธิ์การใชงาน

3

ปดกลองโตตอบของ Philips Device Manager

คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear MINIDOT/FITDOT

หมายเหตุ

1
2

a

Windows 7 / 8)

•

4

หากตองการตรวจสอบการอัปเดตเฟรมแวร

TH

ตรวจสอบการอัพเดตจากอินเตอรเน็ต

อัพเดตเฟรมแวร

1

เมื่อพบการอัพเดตเฟรมแวร ใหปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�บนหนา

2

ยกเลิกการเชื่อมตอ MINIDOT/FITDOT จากคอมพิวเตอร

จอเพื่อทำ�การดาวนโหลดและติดตั้งเฟรมแวร

»» MINIDOT/FITDOT จะรีสตารทหลังจากกา

รอัพเดตเฟรมแวรและพรอมสำ�หรับการใชงานอีกครั้ง

6

วิธีแกไขปญหา

หาก MINIDOT/FITDOT ทำ�งานผิดปกติหรือจอแสดงผลคาง คุณ
สามารถรีเซ็ตเครื่องไดโดยขอมูลไมสูญหาย:

ฉันจะรีเซ็ต MINIDOT/FITDOT ไดอยางไร
••

ใหเสียบปลายปากกาหรือวัตถุอื่นลงในชองรีเซ็ต

••

หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกลาวทำ�งานไมสำ�เร็จ ใหกคืน

1
2

บนMINIDOT/FITDOT กดคางไวจนกวาเครื่องเลนจะปด
MINIDOT/FITDOT ผาน Philips Device Manager:

บน PC ของคุณ ใหเริ่มตน Philips Device Manager
เขาสโหมดการกคืน:

a

ปดสวิตช MINIDOT/FITDOT

b

กดคางที่ปุ่มระดับเสียง

แลวเชื่อมตอ MINIDOT/FITDOT กับ PC

ของคุณ

c

กดปุ่มคางไวจนกระทั่ง Philips Device Manager
จดจำ� MINIDOT/FITDOT ไดและเขาสโหมด
การกคืน

3

เริ่มกระบวนการกคืน:

a

บน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทำ�
ตามคำ�แนะนำ�ที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดำ�เนิน
การกคืนใหเสร็จสมบูรณ

b

เมื่อทำ�การกคืนเสร็จสมบูรณแลว ใหยกเลิก

การเชื่อมตอ MINIDOT/FITDOT จากเครื่อง
คอมพิวเตอร

4

ปด MINIDOT/FITDOT และเปดใหม

TH
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ขอมูลทางเทคนิค

เปด/ปด

และจำ�นวนรอบของการชารจไฟใหมจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการตั้งคา

•

แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ภายในแบบชารจไฟได 95 mAh

•

เวลาเลน¹

•
ซอฟตแวร

•

เสียง (.mp3): นานถึง 6 ชั่วโมง

Philips Device Manager: เพื่ออัปเดตเฟรมแวรและ
กคืนเครื่องเลน

•
•
•
•

การแยกชอง: 45dB

USB 2.0 ความเร็วสูง

การตอบสนองตอความถี่: 20-18,000 Hz
กำ�ลังเอาตพุต: 2 x 2.4 mW

อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB

การเลนเสียง

รูปแบบที่รองรับ:

MP3

อัตราบิต: 8-320 kbps และ VBR

อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1,
48 kHz

WMA (ไมมีการปกปองสิทธิ์)
อัตราบิต: 5-320 kbps

อัตราการสมตัวอยาง: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1,

•

48 kHz
WAV

สื่อจัดเก็บขอมูล

ความจุหนวยความจำ�ภายใน²:

•
•
•

SA5DOT02 2 GB NAND Flash

•

Windows Explorer (ลากและวาง)

SA5DOT04 4 GB NAND Flash
SA5DOT08 8 GB NAND Flash

ถายโอนสื่อ³

10
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เลน ความจุของการจัดเก็บคำ�นวณโดยอางอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใชการ
เขารหัสแบบ MP3 128-kbps

•• ³ ความเร็วในการถายโอนขึ้นอยกับระบบปฏิบัติการและการกำ�หนดคาซอฟตแวรของ
คุณ

เลน 60 นาที

หูฟง 3.5 มม.

•

รถใชงานไดทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนหนวยความจำ�บางสวนไวสำ�หรับระบบเครื่อง

ชารจไฟไดรวดเร็ว: .ใชเวลาชารจ 6 นาทีสำ�หรับการ

•
•

•

•• ² 1 GB = 1 พันลานไบต; พื้นที่จัดเก็บจะนอยกวานี้ ความจุหนวยความจำ�อาจไมสามา

Li-ion Polymer

การเชื่อมตอ

เสียง

หมายเหตุ

•• ขอมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
•• ¹ แบตเตอรี่แบบชารจไดมีจำ�นวนรอบของการชารจที่จำ�กัด อายุการใชงานของแบตเตอรี่

ขอกำ�หนดของ PC
•
•
•
•
•
•
•

Windows® XP (SP3 หรือสูงกวา) / Vista / 7/ 8
Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกวา
512 MB RAM

พื้นที่บนฮารดดิสก 500 MB
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต

Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหมกวา
พอรต USB

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

SA5DOT_97_UM_V3.0 wk1350.5

