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Trăiţi
• Bene
• 2 GB
• Bucu
• Net

Muzic
• Con
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• Tou
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Fiabili
• Cea
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• Com
re și ultraintuitiv. Aparatul GoGear SA9200 de 2GB* vă permite să savuraţi fără efort 

 și WMA preferate și să vizionaţi fotografii, mulţumită sistemului Sensory Touchpad 

aysForSure garantează funcţionarea aparatului GoGear împreună cu orice calculator cu 

 muzica - oricând, oriunde
ficiaţi de redare MP3 și WMA
* pentru a stoca până la 1000 de melodii sau 560 de fotografii
raţi-vă de până la 14 ore* de muzică

ed și robust pentru a încăpea mai bine în buzunar

a și fotografiile dvs., într-un mod direct
trol intuitiv cu taste iluminate cu senzori tactili
ficiaţi de control al redării și parcurgere - în același timp

chpad senzorial SuperScroll pentru navigare rapidă printre melodii
n color de 1,7" pentru navigare și vizualizare a fotografiilor ușoare

tate și compatibilitate PlaysForSure
 mai largă ofertă de magazine on-line de muzică
ronizaţi-vă cu ușurinţă colecţia cu Windows Media Player
patibil cu Windows XP
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Imagine/Ecran
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,7 inch
• Rezoluţie: 128 x 160 pixeli, 65.000 de culori
• Linii de text: 7
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb

Sunet
• Egalizator: 5 benzi
• Setări egalizator: Clasic, Dance, Electronică, Hip 

Hop, Lounge, Pop, RnB, Rock, Text vorbit
• Personalizare egalizator
• Amplificare bas: SRS WOW
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 16,000 Hz
• Putere de ieșire: 2x5mW (16 Ohm)
• Coeficient semnal/zgomot: > 82dB
• THD: 0,1%

Redare audio
• Format compresie: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Acceptă etichete ID3: Titlu album și nume artist, 

Titlu gen, Titlu piesă și nume artist
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 16; 22,050; 32; 44,1; 

48

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 2 GB*
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate de memorare WMA: Până la 1000 de 

melodii*

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Conector: Conector de andocare Philips

Comoditate
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului
• SuperPlay
• Superscroll

Accesorii
• Căști: SHE255
• Husă: Husă din material moale
• Cablu USB
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM
• Ghid de iniţiere rapidă
• CD-ROM: Cu program de instalare, software 

pentru PC și manuale de utilizare

Software
• Windows Media Player 10
• Manager echipament
• PlaysForSure: Descărcare audio, Abonament 

audio

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP2 sau superior)
• Unitate CD-ROM
• Placă de sunet
• Card video

Alimentare
• Tip baterie: Li-Polimer
• Capacitate baterie: 600 mAh
• Reîncărcabil: Da, prin USB
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 14 

ore*

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Prezentare

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 90 x 46 x 8,9 mm
• Greutate produs: 0.047 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

153 x 46 x 153 mm
• Cantitate bax: 8
• Dimensiuni Master carton: 196 x 326 x 163 mm
•

Player audio flash
2GB*  
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