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o och foton och lyssna på musik med Philips SA6045. Det är en toppmodern 

spelare som har en högkvalitativ 2,2" färgskärm och upp till fyra timmars 

lningstid.

v musik och video – när och var som helst
 på dina favoritvideor
na på MP3- och WMA-musik (DRM) samt FM-radio
 på WMV-video

v direkt
LCD-färgskärm för en fantastisk videoupplevelse
 SuperScroll™ hittar du det du söker på ett snabbt och enkelt sätt
 och användbar för maximal bärbarhet

 underhållning i farten
 av upp till 15 timmars musik eller 4 timmars video*
matisk synkning med Windows Media Player
a direkt från datorn via USB
 

Philips GoGear
Musik-/videospelare med 
flashminne

4 GB*

SA6045



 

Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Textrader: 7
• Upplösning: QVGA, 320 x 240 pixel, 65 000 färger
• Typ: LCD
• Diagonal skärmstorlek (tum): 2,2 tum

Ljud
• Kanalseparering: 40 dB
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Rock, Funk, 

Hiphop, Techno
• Frekvensåtergivning: 60 - 18 000 Hz
• Signal/brusförhållande: >85 dB
• Uteffekt: 2 x 3 mW
• THD: 1 %

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• ID3 Tag Support: Albumtitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5-320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

för bärbara enheter. Funktioner för musiktjänster 
som hämtning och prenumeration

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 4 GB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Musikminneskapacitet, WMA: Upp till 1 800 låtar

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 10

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Funktion: Lås för knappsats
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet
• Indikator för låg batterinivå
• SuperPlay
• Super Scroll™
• Volymkontroll

Tillbehör
• CD-ROM: Ja, med användarhandbok, 

enhetshanterare, mediekonvertering och 
Windows Media Player

• Hörlurar: AY3815
• Snabbstartguide
• USB-kabel: AY3930

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering
• Mediekonvertering för Philips: Konvertera 

följande format till spelaren: AVI (Microsoft 
video1-format), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM etc. Quicktime-installationer 
(för MOV) och WMP10 eller senare (för WMV) 
krävs.

• Windows Media Player 11

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• CD-enhet
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till 

uppdaterade support-dokument, 
användarhandböcker, framtida programvara och 
uppgraderingar av datorprogramvara)

• PC OS: Windows XP (SP2) eller Windows Vista
• USB: Ledig USB-port

Mått
• Blistermått (B x D x H): 135 x 39 x 195 mm
• Förpackningstyp: Vikbar
• Produktmått (B x D x H): 93,5 x 53,2 H x 12,5 mm
• Produktvikt: 0 075 kg

Effekt
• Batterikapacitet: 800 mAh
• Batterityp: Litiumbatteri
• Speltid på internt batteri: Upp till 15 timmar musik 

eller 4 timmar video
• Laddningsbar: Ja, via USB

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildspel

Videouppspelning
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

för bärbara enheter. Funktioner för videotjänster 
som hämtning, prenumeration och uthyrning

• WMV9: Upp till 384 kbit/s, 320 x 240, 30 fps 
(andra format fungerar om du använder den 
medföljande konverteringsprogramvaran)

•

Musik-/videospelare med flashminne
4 GB*  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-01-21

Version: 4.1.10

12 NC: 8670 000 30218
EAN: 87 12581 33652 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SA604

Produkt

SuperScr
Snabbsökni
hur snabbt 
välja att fly
eller hålla n
dig snabbt 

* 1 GB = 1 m
* Uppladdnin

laddningar o
antalet möj
inställningar

* Windows M
registrerade
och/eller an

* Faktisk öve
operativsys

* Har funktio
kompatibla 
5/02

fördelar

oll™
ngsknappar
du bläddra
tta genom s
ed knappe
till önskad f

iljard byte, de
gsbara batterie
ch måste så sm

liga uppladdnin
.
edia och Win
 varumärken 
dra länder.
rföringshastigh
tem och den p
ner för hämtn
med WMA D
 gör att du lätt kan kontrollera 
r genom stora kataloger. Du kan 
pellistan en låt eller video i taget 
n lite längre så tar SuperScroll™ 
il.

t tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
r klarar endast ett begränsat antal 
åningom bytas ut. Batterilivslängden och 

gar varierar beroende på användning och 

dows-logotypen är varumärken eller 
som tillhör Microsoft Corporation i USA 

et kan variera beroende på det 
rogramkonfiguration som du använder.
ings- och prenumerationstjänster som är 
RM10

http://www.philips.com

