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Изжи
• 2GB
• Изя
• Радв
• Удо

Спод
• Удо
• 1,7-и
• Supe
• Инт

Наде
• Съв
• Лесн
• Най
жден и ултраинтуитивен, GoGear SA9200 с 2GB* дава възможност без усилие 

те на света на MP3 и WMA музиката и на снимките със Sensory Touchpad 

laysForSure гарантира, че GoGear ще работи с вашия компютър с Windows XP.

вейте музиката - по всяко време, навсякъде
* за съхраняване на до 1000 песни или 560 снимки
щен и здрав, идеално се побира в джоба ви
айте се на 14-часа* работа в режим на възпроизвеждане на музика
волствие с MP3 и WMA възпроизвеждане

еляне на вашата музика и снимки - веднага
бно управление при възпроизвеждане и разглеждане - едновременно
нчов цветен екран за лесна навигация и разглеждане на снимки
rScroll със сензорния тъчпад за бърза навигация през музиката
уитивно управление с тактилни бутони със задно осветяване

ждността и съвместимостта на PlaysForSure
местимост с Windows XP
о синхронизиране на вашата колекция с Windows Media Player

-голям избор на онлайн магазини за музика
 

Philips GoGear
Аудиоплейър с флаш 
памет

2GB*

SA9200



 

Картина/дисплей
• Тип: LCD
• Размер на екрана по диагонал (инча): 1,7 инч
• Разделителна способност: 128 x 160 пиксела, 

65 х. цвята
• Редове текст: 7
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: бял

Звук
• Еквалайзер: 5-лентов
• Настройки на еквалайзера: Класика, Денс, 

Електронна музика, Хип-хоп, Лондж, Поп, R & 
B (ритъм и блус), Рок, Реч

• Еквалайзер по избор
• Подобрение на басите: SRS WOW басов 

високоговорител
• Честотен обхват: 20 - 16 000 Hz
• Изходна мощност: 2 x 5 mW (16 ома)
• Съотношение сигнал/шум: > 82 dB
• THD: 0,1%

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на албума и 

изпълнителя, Наименование на жанра, Име на 
песен и изпълнител

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
• WMA честота на семплиране: 16, 22,050, 32, 

44,1, 48

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

1000 песни*

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0
• Съединител: Philips съединител за докинг-

станция

Удобство
• Фърмуерът може да се надстройва

• SuperPlay
• Superscroll: да

Аксесоари
• Слушалки: SHE255
• Торбичка: Мека платнена торбичка
• USB кабел: да
• Ръководство за потребителя на CD-ROM: да
• Ръководство за бърз старт
• CD-ROM: С инсталатор, софтуер за компютър 

и ръководства за потребителя

Софтуер
• Windows Media Player 10
• Управление на устройства: да
• PlaysForSure: Изтегляне на аудио, Абониране за 

аудио

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP (SP2 

или по-нов)
• CD-ROM устройство: да
• Звукова платка: да
• Видеоплатка: да

Мощност
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Капацитет на батериите: 600 mAh
• Акумулаторна: Да, през USB
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 14 

часа*

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

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 90 x 46 x 8,9 

мм
• Тегло на изделието: 0 047 кг
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

153 x 46 x 153 мм
• Количество в общия кашон: 8
• Габарити на кашона: 196 x 326 x 163 мм
•

Аудиоплейър с флаш памет
2GB*  
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