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Радва
• Глед
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• 2,2-и
• Supe
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Всичк
• Радв
• Авто
• Заре
MA , снимки и видео

йте се на видео, снимки и музика в движение с Philips SA6024. Този 

ртативен видео компаньон е с 2,2-инчов цветен дисплей и до 4 часа 

ждане на видео.

йте се на музика и видео - по всяко време, на всяко място
айте в движение видео във формат WMV
айте музика във формат MP3 и WMA (DRM) плюс FM радио

айте любимите си видеофилми в движение

ждавайте се - веднага
нчов цветен LCD за върховно гледане на видео
rScroll™ намира търсеното от вас по бърз и опростен начин

ък и удобен за носене - навсякъде с вас

ите ви забавления в движение
айте се на до 15 часа музика или 4 часа видео*
матична синхронизация с Windows Media Player
ждайте директно от компютъра през USB
 

Philips GoGear
Флаш аудио/видео 
плейър

2GB*

SA6024



 

Картина/дисплей
• Фоново осветление: да
• Редове текст: 7
• Разделителна способност: QVGA, 320 x 240 

пиксела, 65 хил. цвята
• Тип: LCD
• Размер на екрана по диагонал (инча): 2,2 инч

Звук
• Отделяне между каналите: 40 dB
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Рок, 

Фънк, Хип-хоп, Техно
• Честотен обхват: 60 - 18k Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
• Изходна мощност: 2 x 3mW
• THD: 1%

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на албума и 

изпълнителя
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• У-ние на права в/у електр. съдържание: 

Windows Media DRM за портативни 
устройства, поддържа музикални услуги за 
изтегляне и абонамент

Прихващане на звук
• Звуков файлов формат: WAV
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: ADPCM

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 2 GB
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на паметта за музика, WMA: До 900 

песни*

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 10

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост

Удобство
• Фърмуерът може да се надстройва
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Индикатор за зареждане на батерията: На 

потребителския интерфейс
• Индикатор за паднала батерия: да
• SuperPlay
• Superscroll: да
• Регулиране на силата на звука: да

Аксесоари
• CD-ROM: Да, с IFU, Софтуер за управление, 

Медиен конвертор и Windows Media Player
• Слушалки: AY3815
• Ръководство за бърз старт
• USB кабел: AY3930

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 

надстройване
• Windows Media Player 11
• Медиен конвертор Philips: Преобразува 

следните формати за плейъра : AVI (формат 
Microsoft video1), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM и др. Необходими са 
инсталирани Quicktime (за MOV) и WMP10 или 
следваща версия (за WMV).

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 

актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• Операционна система на PC: Windows XP 
(SP2) или Windows Vista

• USB: Свободен USB порт

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 135 x 39 x 195 

мм
• Тип опаковка: "Мида"
• Размери на изделието (ШxДxВ): 93,5 x 53,2 (В) 

x 12,5 мм
• Тегло на изделието: 0 075 кг

Мощност
• Капацитет на батериите: 800 mAh
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 15 часа 

аудио или 4 часа видео
• Акумулаторна: Да, през USB

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Слайдшоу: да

Възпроизвеждане на видео
• У-ние на права в/у електр. съдържание: 

Windows Media DRM за портативни 
устройства, поддържа услуги за изтегляне, 
абонамент и наемане на видео

• WMV9: До 384 kbps, 320x240 , 30 fps 
(останалите формати се поддържат с помощта 
на предвидения софтуерен конвертор)

•

Флаш аудио/видео плейър
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