
 

 

Philips GoGEAR
MP3-spelare

2 GB*

SA018302KN
Lyssna på musik i farten

med FullSound™
Den ultrakompakta och bärbara MP3-spelaren Philips GoGear SA018 levereras med 
FullSound™ för att väcka MP3-musiken till liv. Allt i en tunn och smidig design av rostfritt 
stål.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Mixa upp dina låtar genom att välja Blanda och upphör aldrig att bli förvånad

Kompletterar ditt liv
• Liten och snygg – som en modeaccessoar
• Lättburen, med inbyggt klämfäste
• Hölje i borstat rostfritt stål – stilig och stabil

Enkel och intuitiv musikupplevelse
• Snabbladdning för 90 minuters uppspelning på bara 5 minuter
• Dra och släpp dina låtar enkelt – ingen programvara behövs
• Direktladdning från datorn via USB



 FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Blanda och spela
En "blanda och spela"-funktion tar bort det 
tråkiga i att höra musiken i samma ordning hela 
tiden. Efter att du har överfört dina favoritlåtar 
till GoGear-spalren från musikbiblioteket 
behöver du bara trycka på Shuffle-knappen 
(Blanda) för att dina låtar ska spelas upp i 
slumpvis ordning. Få ny energi av en 
annorlunda och unik musikupplevelse varje 
gång du använder GoGear-spelaren i farten.

Inbyggt klämfäste

Lättburen, med inbyggt klämfäste

Hölje i borstat rostfritt stål

Hölje i borstat rostfritt stål – stilig och stabil

Snabb laddning

Ibland behöver du bara din GoGear-spelare 
när du ska till jobbet och hem igen eller på en 
kort löprunda – men du glömde att ladda den 
kvällen innan. Frustration och tråkiga, tysta 
resor hör nu till en svunnen tid med 
snabbladdning. Med Philips smarta och 
bekväma lösning kan du ansluta din GoGear till 
datorn eller USB-laddaren i endast 5 minuter 
för att sedan få makalösa 90 minuters 

ljuduppspelning! Snabbladdning använder 
mycket högre strömnivåer för att 
litiumbatteriet på nolltid ska få så mycket kraft 
att du klarar dig … och hålla musiken igång. 

Dra och släpp dina låtar

Du kan snabbt och enkelt kopiera din 
musiksamling på datorn till GoGear-spelaren. 
Anslut bara GoGear till datorn när du har 
Windows® Explorer öppet, välj de låtar eller 
mappar du vill kopiera till spelaren. Dra sedan 
de valda filerna till GoGears musikmapp. Så 
enkelt är det. Du behöver inte installera fler 
programvaror!

Direktladdning från datorn

Ladda GoGear-spelaren snabbt och enkelt från 
datorn via USB. Genom att ansluta spelaren till 
datorn med den medföljande kabeln och följa 
uppmaningarna ger datorn ström och laddar 
spelaren inom några sekunder. Upplev det 
bekväma med att inte behöva en separat 
laddare.
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Ljud
• Ljudförbättring: FullSound
• Kanalseparering: 45 dB
• Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/brusförhållande: > 84 dB
• THD: 0,05 % vid 1 kHz

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• WMA-bithastighet: 5–320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Inbyggt minne (RAM): 2 GB
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 450 spår*

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Funktion: Lås för knappsats
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikator för låg batterinivå
• Särskilda volymkontroller

Tillbehör
• Hörlurar: AY3816
• Snabbstartguide
• USB-kabel

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• PC OS: Windows 2000/XP/Vista

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB
• Speltid på internt batteri: Upp till 10 timmars 

ljuduppspelning

Mått
• Förpackningstyp: Låda
• Produktmått (B x D x H): 47 x 13 x 23 mm

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering
•
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* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Från Philips
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