
 

 

Philips GoGEAR
MP3 player cu FullSound™

Mix
2 GB*

SA5MXX02KN
Purtaţi-vă muzica în orice buzunar

cu clema încorporată pentru muzică în mişcare
GoGEAR Mix vă preia muzica şi o pune în orice buzunar. Playerul subţire face transferul 
de fişiere floare la ureche prin Direct USB, fără a fi necesare cabluri. Dispune, de 
asemenea, de o clemă comodă încorporată, un afişaj LCD şi 10 ore timp de redare.

Calitate audio superbă
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Redare MP3 și WMA

Vă completează viaţa
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice
• Ecran LCD de 2,5 cm/1" pentru navigare intuitivă și plăcută
• Clemă încorporată pentru atașare comodă
• Savuraţi până la 10 ore de muzică

Ușor și intuitiv
• Încărcare rapidă de 6 minute pentru 60 de minute de redare
• Încărcare direct de la PC prin USB
• Mufă USB integrată pentru conectare fără probleme la PC/Mac
• Redaţi-vă melodiile aleatoriu pentru o succesiune surprinzătoare de fiecare dată
• Songbird: un simplu program pentru gestionarea muzicii



 FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

Ecran LCD de 2,5 cm/1"
Ecran LCD de 2,5 cm/1" pentru navigare 
intuitivă și plăcută

Redare până la 10 ore de muzică
Dansaţi pe melodii fără sfârșit cu playerul 
GoGEAR. O baterie compactă reîncărcabilă a 
fost integrată pentru energie de lungă durată. 
Vă puteţi bucura de până la 10 ore de redare 
continuă de muzică cu o singură încărcare. 
Doar conectaţi cablul de alimentare pentru a 
reîncărca playerul – este atât de simplu.

Înregistrare vocală

Înregistrarea vocii convertește playerul 
GoGear într-un dictafon. În afară de a asculta 
muzică sau posturi de radio, puteţi înregistra 
note sau memento-uri pentru școală sau 
serviciu, liste de cumpărături și numere de 
telefon - chiar și versuri de melodii. Apăsând 
butonul de înregistrare și vorbind în dreptul 
microfonului încorporat, mesajele vocale vor fi 
comprimate și stocate în memoria internă 
încorporată. Înregistrarea vocii vă oferă un 
reportofon ce vă permite să înregistraţi orice, 
oricând și oriunde!

Clemă încorporată
Clemă încorporată pentru atașare comodă

Încărcare direct de la PC

Încărcaţi rapid și ușor bateria playerului 
GoGear de la PC prin USB. Prin conectarea 
playerului dvs. la PC cu cablul furnizat și 
urmarea instrucţiunilor necesare, PC-ul dvs. va 

oferi energie pentru încărcarea playerului în 
câteva secunde. Bucuraţi-vă de confortul de a 
renunţa la un încărcător separat.

Songbird
Songbird: un simplu program pentru 
gestionarea muzicii

Redaţi-vă melodiile aleatoriu
Redaţi-vă melodiile aleatoriu pentru o 
succesiune surprinzătoare de fiecare dată

Încărcare rapidă (60 minute)

Uneori, aveţi nevoie să luaţi playerul GoGEAR 
cu dvs. de acasă la birou și înapoi sau pentru o 
scurtă alergare – însă aţi uitat să-l încărcaţi 
noaptea trecută. Spuneţi adio frustrării și 
călătoriilor tăcute și plictisitoare cu Fast 
Charge. Soluţia inteligentă și confortabilă de la 
Philips vă permite să conectaţi dispozitivul 
GoGEAR la PC sau la încărcătorul USB pentru 
doar 6 minute și, în schimb, primiţi 60 de 
minute de redare audio! Fast Charge se 
bazează pe un nivel de curent mult superior 
pentru a da bateriei dvs. litiu ion puterea de 
care are nevoie pentru a trece de obstacole… 
pentru muzică non-stop.

Mufă USB integrată
Mufă USB integrată pentru conectare fără 
probleme la PC/Mac
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: OLED, Alb și negru
• Rezoluţie: 128 x 32
• Linii de text: 2

Sunet
• Personalizare egalizator
• Caracteristici superioare sunet: FullSound
• Separare canale: 45 dB
• Răspuns în frecvenţă: 40 - 18 k Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2,1 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 80 dB
• Setări egalizator: Clasică, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tehno

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, WAV
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Managementul drepturilor digitale: Nu
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps și VBR
• Rată de eșantionare WMA: 32, 44,1, 48 kHz

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală
• Format fișier audio: WAV

Redare video
• N/A

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Nu

Redare imagine statică
• N/A

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Memorie încorporată (RAM): 2 GB
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

500 de melodii *

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Confort
• Superscroll: Nu
• Upgrade al firmware-ului
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Încărcaţi și ascultaţi: la conectarea la un PC
• Limită de volum personalizabilă
• Controlul volumului

Accesorii
• Căști
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: USB Direct încorporat

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: 130 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Redă până la 

10 ore de muzică

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni D-box (lxAxÎ): 80 x 22 x 150 mm
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 24,5 x 15,9 x 82,4 

mm
• Greutate produs: 0,022 kg

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade

Parteneri
• Nu
•
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Specificaţii
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* 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.

http://www.philips.com

