
 

 

Philips GoGEAR
MP3-speler

2 GB*

SA018102KN
Meer muziek, geluid van topkwaliteit

met FullSound™
De uiterst compacte en draagbare Philips GoGear SA018 MP3-speler heeft een prachtig, 
plat roestvrijstalen ontwerp en brengt muziek tot leven met FullSound™.

Voor het ultieme muziekgenot
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Speel uw muziek in willekeurige volgorde af en laat u telkens weer verrassen
• Maximaal 12 uur MP3- en WMA-muziek afspelen, plus FM-radio

Altijd klaar voor de start
• Klein en stijlvol: een modieus accessoire
• Ingebouwde clip voor optimaal draaggemak
• Behuizing van geborsteld roestrvrij staal - stevig en stijlvol

Eenvoudig en intuïtief naar muziek luisteren
• Uw nummers eenvoudig slepen en neerzetten – geen software nodig
• Rechtstreeks opladen met de PC via USB



 FullSound™
De innovatieve FullSound-technologie van Philips 
herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-
muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid 
wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek 
zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en combineert 
de geroemde expertise van Philips op het gebied van 
muziekreproductie met de kracht van de 
hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het 
resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, 
helderder stemgeluid en instrumenten, en meer 
detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij 
u uw voeten niet kunt stilhouden.
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Kenmerken

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.

* Van Philips
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel • Verpakkingstype: Jewel box
•

Geluid
• Frequentiebereik: 20 - 18.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB
• Zenderscheiding: 45 dB
• Uitgangsvermogen: 2 x 2,4 mW
• THD: 0,05% bij 1 kHz
• Geluidsverbetering: FullSound

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• MP3-voorbeeldsnelheden: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 450 

nummers*
• Geschikt voor massaopslag

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak
• Batterij bijna leeg-indicatie

• Volumeregeling
• Firmware-upgrade mogelijk

Accessoires
• Hoofdtelefoon: AY3816
• Snelstartgids
• USB-kabel

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows 2000/XP/Vista
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 12 uur
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 47 x 13 x 23 mm
Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 1.1.8

12 NC: 8670 000 73579
EAN: 87 12581 58888 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
MP3-speler
2 GB*

http://www.philips.com

