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MA, bilder og filmer

i filmer, musikk og bilder med Philips' lyd- og videospiller med fastminne og 

jerm. Se videoer fra PCen eller som du har kjøpt på Internett. Nå kan du skru 

bygde høyttalerne og høre den flotte lyden.

il musikk og se film – når som helst og hvor som helst
 til MP3- og WMA-musikk og FM radio
 av WMV-videoer du har kjøpt på Internett, eller fra ditt bibliotek
bygde høyttalere for å nyte høy musikk og videolyd

en umiddelbart
LCD-fargeskjerm for visningskomfort
rScroll™ finner det du leter etter på en rask og enkel måte
 og anvendelig for den ultimate bærbarheten
 navigasjon for albumcover gir en ny opplevelse hver gang

derholdningen på farten
til 20 timer musikk eller 5 timer videoavspilling
-synk. med Windows Media Player

opp direkte fra PCen via USB
 

Philips GoGear
Lyd- og videospiller med 
fastminne

4 GB*

SA6145



 

Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Tekstlinjer: 7
• Oppløsning: QVGA, 320 x 240 piksler, 65K farger
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 3,5 tomme

Lyd
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Rock, Funk, 

Hiphop, Techno
• Frekvensområde: 60 - 18k Hz
• Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
• Utgangseffekt: 2 x 3 mW
• THD: 1 %
• Equalizer kan tilpasses

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• ID3 Tag-støtte: Albumtittel og artistnavn
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

for bærbare enheter, støtter nedlasting og 
abonnementer på musikktjenester

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: ADPCM

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 4 GB
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Musikkminnekapasitet, WMA: Opptil 1900 sanger

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: Høyhastighet USB 2,0

Anvendelighet
• Fastvareoppgraderbar
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Indikator for lavt batteri
• SuperPlay
• Superbla
• Volumkontroll

Tilbehør
• CD-ROM: Ja, med IFU, Device Manager, Media 

converter & Windows Media Player
• Hodesett: AY3815
• Hurtigstartveiledning
• USB-kabel: AY3930

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og 

oppgradere
• Media Converter for Philips: Konverterer 

følgende formater til spilleren: AVI(Microsoft 
video1-format), MPEG-1,2,4, DVD(*.vob), MOV, 
WMV, RM osv. Trenger Quicktime (til MOV) og 
WMP10 eller senere (til WMV) installasjoner..

• Windows Media Player 11

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• PC-operativsystem: Windows XP (SP2) eller 
Windows Vista

• USB: Ledig USB-port

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 196 x 30 x 214 mm
• Emballasjetype: Sammenleggbar
• Produktmål (BxDxH): 196 x 30 x 214 mm
• Produktvekt: 0,153 kg

Strøm
• Batterikapasitet: 1000 mAh
• Batteritype: LI-Polymer
• Spilletid med internt batteri: Opptil 20 timer lyd 

eller 5 timer video
• Oppladbar: Ja, med USB

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Lysbildefremvisning

Videoavspilling
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

for bærbare enheter, støtter nedlasting og 
abonnementer av leiefilmtjenester

• WMV9: Opptil 384kbps, 320x240, 30fps (Støtte 
for andre videoformater ved hjelp av medfølgende 
konverteringsprogramvare)

Høyttaler
• Forsterker: Klasse D-forsterker
• Innebygd høyttaler
• Frekvensområde: 500 Hz – 18 KHz
• Utgangseffekt: 2 x 0,3 W
• Signal-til-støy-forhold: > 60 dB
• Høyttalertype: 2 x fulltone høyttalere
•

Lyd- og videospiller med fastminne
4 GB*  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-21

Versjon: 1.0.6

12 NC: 8670 000 34045
EAN: 87 12581 36463 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SA614

Produkt

SuperScr
Søketaster 
gjennom sto
spillelisten é
holde taste
som raskt b

Unik nav

* 1 GB = 1 m
* Oppladbare

kanskje bytt
ladesykluser

* Windows M
registrerte 
andre land.

* Faktisk over
og program

* Støtter ned
WMA DRM
5/02

høydepu

oll™
med dobbel
re bibliotek
n sang elle

n nede for å
lar frem til

igasjon fo

illiard byte, til
 batterier har
es ut etter en
 varierer ette
edia og Wind

varemerker fo

føringshastigh
varekonfigure
lasting og abon
10
tfunksjon som gjør det enkelt å bla 
er. Du kan velge å bla gjennom 
r film om gangen, eller du kan 
 bruke SuperScroll™-funksjonen 

 ønsket fil.

r albumcover

gjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
 et begrenset antall ladesykluser og må 
 stund. Batterilevetiden og antallet 
r bruk og innstillinger.
ows-logoen er varemerker eller 
r Microsoft Corporation i USA og/eller 

et kan variere i forhold til operativsystem 
ring.
nementstjenester som er kompatible med 
nkter

http://www.philips.com

