
 

 

Philips GoGEAR
MP3-soitin ja FullSound™

Mix
2 Gt*

SA5MXX02KF
Ota musiikki mukaasi

Kiinnitä pidikkeellä ja ota mukaasi
GoGEAR Mixin ansiosta voit ottaa lempimusiikkisi mukaan minne tahansa menetkin. 
Ohuen muodon ansiosta voit sijoittaa laitteen vaikka taskuusi. Nopea tiedostonsiirto 
Direct USB -yhteydellä ilman johtoja. Oma pidike, LCD-näyttö ja 10 tunnin toistoaika.

Huippulaadukas ääni
• FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
• MP3- ja WMA-tiedostojen toisto

Täydentää elämääsi
• FM-radio, jossa on 30 pikavalintaa, auttaa musiikinnälkään
• Äänitallennus kaikenlaiseen äänen tallentamiseen kaikkialla
• Intuitiivinen 2,5 cm:n / 1 tuuman LCD-näyttö helpottaa selaamista
• Kiinteä pidike helpottaa käyttöä
• Nauti musiikista jopa 10 tuntia

Helppokäyttöinen
• Pikaisella 6 minuutin latauksella 60 minuuttia soittoaikaa
• Suora USB-lataus tietokoneesta
• Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen
• Sekoita musiikkikappaleiden toistojärjestys satunnaistoistotoiminnolla
• Songbird: helppokäyttöinen ohjelma musiikin hallintaan



 FullSound™

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.

2,5 cm (1") LCD-näyttö
Intuitiivinen 2,5 cm:n / 1 tuuman LCD-näyttö 
helpottaa selaamista

Jopa 10 tunnin toistoaika
Äärettömästi hittejä GoGEAR-soittimella. 
Pienikokoinen, ladattava kiinteä akku kestää 
kauan. Jopa 6 tuntia jatkuvaa musiikkia yhdellä 
latauksella. Soittimen lataaminen on helppoa - 
liitä vain virtajohto pistorasiaan.

FM-radio, jossa 30 pikavalintaa

Digitaalinen FM-radio kasvattaa GoGear-
laitteen musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka 

haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se 
pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Voit 
tallentaa jopa 30 radioasemaa ja kuunnella 
suosikkiohjelmiasi missä vain.

Äänitallennus

Äänentallennus tekee GoGear-soittimesta 
sanelukoneen. Levyjen ja radion kuuntelemisen 
lisäksi voit siis sanella koulu- ja 
työmuistiinpanoja, ostoslistoja sekä 
puhelinnumeroita – tai vaikka laulaa halutessasi. 
Kun painat tallennuspainiketta ja puhut 
mikrofoniin, ääni pakataan ja tallennetaan 
sisäiseen muistiin. Äänentallennus tekee 
soittimesta kevyesti mukana kulkevan 
sanelukoneen, jolla voit tallentaa mitä tahansa 
milloin haluat!

Kiinteä pidike
Kiinteä pidike helpottaa käyttöä

Suora lataus tietokoneesta

Lataa GoGear-soittimen akku nopeasti ja 
helposti tietokoneesta USB-liitännän kautta. 
Liitä soitin tietokoneeseen laitteen mukana 
toimitetulla kaapelilla ja seuraa ohjeita. Soitin 
latautuu tietokoneesta saamallaan virralla 
nopeasti. Erillistä laturia ei tarvita.

Songbird
Songbird: helppokäyttöinen ohjelma musiikin 
hallintaan

Satunnaistoisto
Sekoita musiikkikappaleiden toistojärjestys 
satunnaistoistotoiminnolla

Pikalataus (60 min)

Joskus tarvitset GoGEAR-soitintasi vain 
työmatkasi aikana tai mennessäsi pienelle 
lenkille – mutta valitettavasti unohdit ladata 
sen. Nopean latauksen ansiosta voit sanoa 
hyvästit turhautumiselle ja tylsän hiljaisille 
matkoille. Philipsin älykkään ja kätevän 
ratkaisun ansiosta riittää, kun liität GoGEAR-
soittimesi tietokoneeseen tai USB-laturiin vain 
6 minuutiksi, ja vastineeksi saat huikeat 60 
minuuttia äänentoistoa. Nopea lataus perustuu 
litiumioniakun varauksen nostamiseen tavallista 
nopeammin. Näin soitin on käyttövalmis 
hetkessä ja musiikki voi soida taas.

Integroitu USB-liitin
Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/
Mac-tietokoneeseen
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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Tyyppi: OLED, Mustavalkoinen
• Tarkkuus: 128 x 32
• Tekstirivit: 2

Ääni
• Mukautettava taajuuskorjain
• Äänenparannus: FullSound
• Kanavaerottelu: 45 dB
• Taajuusvaste: 40–18 000 Hz
• Lähtöteho (RMS): 2,1 mW
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Tekno

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA, WAV
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• Digital Rights Management: ei
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 

24, 8 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps ja VBR
• WMA-näytenopeus: 32, 44,1, 48 kHz

Äänensieppaus
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus
• Äänitiedostoformaatti: WAV

Videotoisto
• n/a

Still-kuvien toisto
• n/a

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• RDS: ei
• Pikavalinnat: 30
• Virittimen aaltoalueet: FM

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus

• Sisäinen muisti (RAM): 2 Gt
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: Jopa 500 

kappaletta*

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB-: USB 2.0

Käyttömukavuus
• Superscroll: ei
• Päivitettävä ohjelmisto
• Latausilmaisin: Käyttöliittymässä
• Lataa ja pelaa: liitettynä tietokoneeseen
• Mukautettava äänenvoimakkuuden rajoitus
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet
• Pikaopas
• USB-johto: kiinteä suora USB-liitäntä

Järjestelmävaatimukset
• USB-: Vapaa USB-portti
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3) / Vista 

/ 7

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• ladattava: Kyllä, USB:n kautta
• Akun kapasiteetti: 130 mAh
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 10 tuntia musiikin 

toistoa

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• D-box-mitat (L x S x K): 80 x 22 x 150 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 24,5 x 15,9 x 82,4 mm
• Laitteen paino: 0,022 kg

Ohjelmisto
• Laitehallinta: palautukseen ja päivitykseen

Kumppanit
• ei
•
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Tekniset tiedot
MP3-soitin
Mix 2 Gt*

* Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps 
(MP3).

* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta 
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön 
ja asetusten mukaan.
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