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στο και διαισθητικό, το GoGear SA9100 1 GB* σάς επιτρέπει να απολαµβάνετε άνετα 

αι WMA µουσική σας και να προβάλετε φωτογραφίες χάρη στο διαισθητικό SuperScroll 

PlaysforSure διασφαλίζει τη συµβατότητα του GoGear µε τα Windows XP.

ύστε τη µουσική όταν και όπου θέλετε
λαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
* για αποθήκευση έως και 500 τραγουδιών ή 280 φωτογραφιών

λαύστε έως και 14 ώρες* µουσικής αναπαραγωγής
ψό και ανθεκτικό για εξαιρετική φορητότητα

 πρόσβαση στη µουσική και τις φωτογραφίες σας
σθητικός έλεγχος µε πλήκτρα οπίσθιου φωτισµού ευαίσθητα στην αφή
λαύστε ταυτόχρονο έλεγχο αναπαραγωγής και αναζήτηση
σθητικό SuperScroll touchpad για γρήγορη πλοήγηση
ωµη οθόνη 1,7" για εύκολη πλοήγηση και προβολή φωτογραφιών

ιστία και συµβατότητα PlaysForSure
ρύτερη επιλογή σε on-line µουσικά καταστήµατα
ρονίστε εύκολα τη συλλογή σας µε το Windows Media Player
ατό µε τα Windows XP
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 1.7 ίντσα
• Ανάλυση: 128 x 160 pixel, 65Κ χρώµατα
• Γραµµές κειµένου: 7
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή

Ήχος
• Ισοσταθµιστής: 5 ζώνες
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Dance, 

Ηλεκτρονική, Χιπ χοπ, Λάουντζ, Ποπ, RnB, Ροκ, 
Οµιλία

• ∆υνατότητα προσαρµογής ισοσταθµιστή
• Βελτίωση µπάσων: SRS WOW
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 16 000 Hz
• Ισχύς: 2x5 mW (16 ohm)
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: > 82 dB
• THD: 0,1%

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος άλµπουµ και 

όνοµα καλλιτέχνη, Τίτλος είδους, Τίτλος 
κοµµατιού & όνοµα καλλιτέχνη

• Ρυθµός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθµός bit WMA: 32 - 192 Kbps
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας WMA: 16, 22,050, 32, 

44,1 ,48

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 1 GB*
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: Έως και 

500 τραγούδια*

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0
• Υποδοχή σύνδεσης: Υποδοχή βάσης σύνδεσης 

Philips

Ευκολία
• ∆υνατότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού
• SuperPlay
• Superscroll: ναι

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: SHE255
• Θήκη: Θήκη από µαλακό ύφασµα
• Καλώδιο USB: ναι
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM: ναι
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• CD-ROM: Με πρόγραµµα εγκατάστασης, 

λογισµικό PC, εγχειρίδια χρήσης

Λογισµικό
• Windows Media Player 10
• ∆ιαχείριση συσκευών: ναι
• PlaysForSure: Λήψη αρχείων µουσικής, Εγγραφή 

σε υπηρεσία µουσικής

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows XP 

(SP2 ή µεταγενέστερο)
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Κάρτα ήχου: ναι
• Κάρτα εικόνας: ναι

Ρεύµα
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 600 mAh
• Επαναφορτιζόµενη: Ναι, µέσω USB
• Χρόνος αναπαραγωγής µε εσωτ. µπαταρία: Έως 

και 14 ώρες*

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Slide show: ναι

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 90 x 46 x 8,9 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.047 κ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

153 x 46 x 153 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 8
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

196 x 326 x 163 χιλ.
•

Flash audio player
1 GB*  

Προδιαγραφές
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