
 

Philips GoGear
MP3-spelare

512 MB*

SA1345
Ta med dig och briljera

Med MP3, WMA och FM-mottagare
Lyssna på din MP3- och WMA-musik på den snygga GoGear SA1345 512MB*. Överför 
musik och data eller ladda via Direct USB.

Musik och data - "on the go", varje dag
• Njut av MP3- och WMA-uppspelning
• Använd röstinspelningsfunktionen var och när du vill!
• Direct USB-anslutning gör filöverföring enkel!
• Snabba nedladdningar från dator via USB2.0
• Mer musik med den inbyggda FM-mottagaren

Klar att bära och ta med sig
• Elegant spegelyta
• Lyssna på upp till 10 timmars musik*

Enkel och intuitiv musikupplevelse
• Stor OLED-display med två färger
• Equalizern ger bästa ljudet för din musikstil
• Med mappvisning hittar du låtarna enkelt och snabbt
 



 Röstinspelningsfunktion
Med röstinspelningsfunktionen får du en spelare som 
snabbt görs om till en behändig diktafon. Förutom att 
lyssna på musik eller radio, kan du även göra 
röstanteckningar om vad som hänt på arbetet eller i 
skolan, spela in inköpslistor och telefonnummer eller 
varför inte texten till en ny låt. Genom att trycka på 
inspelningsknappen och tala i den inbyggda 
mikrofonen, komprimeras och sparas 
röstmeddelandet i det interna minnet eller på ett 
externt minneskort. Röstinspelningsfunktionen gör 
spelaren till en bärbar bandspelare så att du kan spela 
in vad du vill, när du vill och var du vill!

Direct USB-anslutning

Enheter med Direct USB-anslutning kan kopplas in 
direkt i USB-porten på datorn utan kabel. Datorn 
identifierar automatiskt enheten som en flyttbar 
USB-lagringsenhet (till Windows 98 behövs extra 
drivrutiner), så att du enkelt kan dra och släppa filer 
via Utforskaren i Windows (eller Mappar på Apple-
datorer) mellan datorn och enheten. Fyll enheten 
med musik och data - varje dag.

OLED-display med två färger
OLED-display med två färger ger färgkombinationer 
(t.ex. gult och blått) på en verkligt ljusstark display 
och möjliggör även animering. Det gör det enklare 
att läsa på skärmen och dela nöjet med dina vänner.

Equalizer

Equalizer använder du för att välja olika 
förinställningslägen och optimera vissa frekvensband 
för att förstärka speciella musikstilar. Spelare med en 
equalizer använder grafiska hjälpmedel för att ställa in 
den optimala frekvensbalansen för en given musikstil. 
Equalizern ger dig det bästa ljudet för din musikstil.
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Funktioner
• Radioband: FM-stereo • Laddningstid: 4 tim
•

Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Displayskärmtyp: OLED
• Textrader: 4
• Upplösning: 128 x 64 bildpunkter

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Dance, Funk, 

Hiphop, Jazz, Rock
• Frekvensåtergivning: 30-18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Signal/brusförhållande: > 85 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag Support: Spårtitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 

32, 44 1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• FM-inspelning
• Spela in din egen röst

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 512 MB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 125 spår (128 

kbit/s)*
• Musikminneskapacitet, WMA: Upp till 250 spår (64 

kbit/s)*

Mottagare/mottagning/överföring

• Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• Automatisk digital kanalsökning
• Antal förinställda kanaler: 30

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Praktiskt
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Funktion: Lås för knappsats

Tillbehör
• CD-ROM
• Hörlurar: AY3809
• Snabbstartguide: Tryckt-EN,FR,ES,DE,IT,NL,RU
• USB-kabel: AY3914
• Bruksanvisning på CD-skiva: EN, FR, ES, NL, DE, 

PO, SV, IT, SU, DA, CS, RY, UN, EL, PL, SL

Programvara
• Enhetshanteraren: Firmware Manager

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• Internet-anslutning: Rekommenderat
• PC OS: Windows Me, 2000 eller XP
• Processor: Pentium II eller bättre
• RAM-minne: 64 MB
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port
• Videokort

Storlek
• Förpackningstyp: Vikbar
• Produktens mått (B x H x D): 

31 5 x 80,5 x 15 mm
• Produktvikt: 0,04 kg

Ström
• Batterikapacitet: 300 mAh
• Batterityp: Litiumbatteri
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