
ontrole direto
C
Chique, confi

complicação d

Superscroll. O

Viva a
• Apro
• 2 GB
• Ouç
• Fino

Suas m
• Con
• Des
• Sens
• Tela

Confia
• A m
• Sinc
• Com
ável e ultra-intuitivo. O GoGear SA9200 de 2 GB* permite que você desfrute sem 

a sua coleção de músicas MP3 e WMA e exiba fotos graças ao Sensory Touchpad 

 PlaysForSure garante a compatibilidade do GoGear com PCs com Windows XP

 música - a qualquer hora, em qualquer lugar
veite a reprodução de MP3 e WMA!
* para armazenar até mil músicas ou 560 fotos

a até 14 horas* de reprodução de músicas
 e resistente, para uma portabilidade superior

úsicas e fotos, a qualquer momento
trole intuitivo com teclas sensíveis ao toque com luz de fundo
frute do controle de reprodução e da navegação - ao mesmo tempo
ory Touchpad SuperScroll para navegação rápida por músicas
 em cores de 1,7" para facilitar a navegação e a exibição de fotos

bilidade e compatibilidade do PlaysForSure
aior variedade de lojas de músicas online
ronize sua coleção facilmente com o Windows Media Player
patível com Windows XP
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Imagem/tela
• Tipo: Tela de cristal líquido
• Medida diagonal da tela (pol.): 1,7 polegada
• Resolução: 128 x 160 pixels, 65 mil cores
• Linhas de texto: 7
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Branco

Som
• Equalizador: 5 faixas
• Ajustes do equalizador: Clássica, Dance, 

Eletrônica, Hip Hop, Lounge, Pop, RnB, Rock, 
Palavra falada

• Personalização com equalizador
• Reforço de graves: SRS WOW
• Resposta de freqüência: 20 - 16.000 Hz
• Potência de saída: 2 x 5 mW (16 Ohm)
• Relação sinal/ruído: > 82 dB
• THD: 0,1%

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Suporte a ID3 Tag: Tít.álb./Nome artista, Título 

do gênero, Tít.faix./Nome artista
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de transferência de WMA: 32 a 192 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 

16,22.050,32,44,1,48

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 2 GB*
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Capacidade de memória p/ músicas, WMA: Até 

mil músicas*

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Conector: Conector de acoplamento da Philips

Praticidade
• Firmware atualizável
• SuperPlay
• Superscroll

Acessórios
• Fones de ouvido: SHE255
• Estojo: Bolsa acolchoada
• Cabo USB
• Guia do usuário em CD-ROM
• Guia de início rápido
• CD-ROM: Com instalador, software para PC e 

manuais do usuário

Software
• Windows Media Player 10
• Gerenciador de dispositivos
• PlaysForSure: Download de áudio, Assinatura de 

áudio

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP2 

ou superior)
• Unidade de CD-ROM
• Placa de som
• Placa de vídeo

Alimentação
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Capacidade da bateria: 600 mAh
• Recarregável: Sim, via USB
• Tempo de reprodução c/pilha integrada: Até 14 

horas*

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Apresentação de slides

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 90 x 46 x 8,9 

mm
• Peso do produto: 0,047 kg
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

153 x 46 x 153 mm
• Quantidade da embalagem: 8
• Dimensões da caixa master: 196 x 326 x 163 mm
•

Audio player
2 GB*  
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