
tilize-o e exiba-o
U
Com MP

Utilize e exib

MB. Transfir

acabamento

A sua
• Des
• Funç
• USB
• Tran

Pront
• Des
• Supe
• Prot

Exper
• Viso
• Equa
• Visu
3 e WMA

a a sua música MP3 e WMA em movimento com o GoGear SA174 de 256 

a música e dados ou recarregue via USB directo. Com o seu elegante 

 espelhado no visor OLED, é tudo o que precisa para sair com estilo.

 música, os seus dados - em movimento, todos os dias
frute da reprodução de MP3 e WMA
ão de Gravação Digital para gravar tudo, a qualquer altura!
 Directo para uma fácil transferência de ficheiros sem cabos!
sferências rápidas do PC via porta USB2.0

o a usar, pronto a partir
frute de até 12 horas de reprodução de música
rfície espelhada elegante
ector de ecrã com função de relógio

iência de música fácil e intuitiva
r OLED largo de 2 cores
lizador para um som personalizado
alização de pastas para encontrar músicas de forma rápida e simples
 

Philips
Leitor áudio flash

256 MB*

SA174



 

Imagem/Ecrã
• Tipo: OLED
• Cor da retroiluminação: Azul, Cor-de-laranja
• Resolução: 128 x 64 pixels

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 4 mW
• Definições do Equalizador: Classic, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Pop, Rock
• Equalizador personalizável
• Frequência de resposta: 30 - 18,000 Hz Hz
• Relação sinal/ruído: > 80 dB

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, Áudio 

Windows Media™
• Suporte de Identificação ID3: Título da faixa e 

nome do artista
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Índices de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 192

Gravação de Áudio
• Gravação de FM
• Formato de ficheiro áudio: WAV

Captação de Áudio
• Formato de ficheiro áudio: WAV
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz: ADPCM

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 256
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade de memória musical, MP3: até 60 

músicas MP3 (128 kbps e 4 min.)
• Capacidade de memória musical, WMA: até 120 

músicas em WMA (64 kbps e 4 min.)

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Acessórios
• Auscultadores: SHE775
• Cabos: Extensão USB
• Fita para o pescoço
• Guia de iniciação rápida

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Requisitos do Sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• Sistema Operativo do PC: W 98SE, 2000 (SP4...), 

ME, XP (SP1...)
• Memória RAM: 128 MB
• Placa de som
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

150 x 170 x 64 mm
• Dimensões do cartão principal: 

165 x 200 x 210 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 29,8x14,3x80,7 

mm

Energia
• Pilhas incluídas
• Tipo de Bateria: Polímero de lítio
• Capacidade da pilha: 300 mAh
• Tempo de Reprodução da Bateria (WMA): 12 h
•

Leitor áudio flash
256 MB*  
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