
 

 

Philips GoGEAR
MP3-afspiller med 
FullSound™

LUXE
4 GB*

SA2446BT
Opret forbindelse til din musik og dine opkald
MP3-afspiller med Bluetooth®-hovedsæt
Klik på, så du altid er opdateret og bevarer forbindelsen! Den lækre Philips GoGear LUXE 
digitale musikafspiller kan sættes på som tilbehør og skifter mellem musik og opkald på 
din Bluetooth-mobiltelefon - og viser, hvem der ringer - med ét tryk.

Klar til at bære, klar til at tage af sted
• Lille og elegant - som modetilbehør
• Træk og slip musik og data - software behøves ikke

Nem tilslutning til din mobiltelefon
• Visning af navn og nummer
• Samme hovedsæt til musik og opkald
• Skift til din Bluetooth-aktiverede mobiltelefon med ét klik
• Op til 100 timers standby-tid*
• Op til 4 timers taletid*

For uovertruffen musiknydelse
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• Virkelig praktisk musik-shuffle
• Op til 10 timers afspilning af MP3 og WMA* samt FM-radio



 FullSound™
Philips' innovative FullSound-teknologi bringer 
lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik 
og gør musikken markant bedre og mere fyldig, 
så du kan høre CD-musik uden forvrængning. 
Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme 

kombinerer FullSound Philips' kendte 
ekspertise inden for musikgengivelse med 
kraften fra den seneste generation af DSP 
(Digital Signal Processor). Resultatet er mere 
fyldig bas med større dybde og slagkraft, 
forbedret stemme- og instrumentklarhed samt 

stor detaljerigdom. Genopdag din 
komprimerede MP3-musik med en 
virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og 
sætte gang i dine fødder.
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Vigtigste nyheder
MP3-afspiller med FullSound™
LUXE 4 GB* 
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Billede/display
• Type: LCD
• Tekstlinjer: 1
• Opløsning: Dot-matrix (16 x 96)

Lyd
• Lydforbedring: FullSound
• Kanalseparation: 45 dB
• Frekvenskurve: 20 - 18 k Hz
• Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/støjforhold: > 84 dB
• THD: 0,05 % ved 1 kHz

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3 samplinghastigheder: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Afspilningstilstand: Gentag alle, Bland alle
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• WMA bit-hastigheder: 5-320 kbps

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Indbygget hukommelseskapacitet: 4 GB
• Overensstemmelse med masselagring

Tilslutningsmuligheder
• Øretelefoner: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med høj hastighed
• Bluetooth-profiler: Håndfri, Headset
• Bluetooth-version: 2,1
• Maks. rækkevidde: op til 10 m
• Bluetooth

Komfort
• Indikator for batteriniveau
• Lydstyrke
• Firmwareopgradering
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Skift mellem opkald og musik
• Visning af nummer

Tilbehør
• AC-adapter: AY5800
• Øretelefoner: AY3825
• Lynhåndbog
• USB-kabel: AY3930

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: Windows Vista, XP, ME, 2000

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB
• Musikspilletid: 10 t
• Standby-tid: 100 timer
• Taletid: 4 timer

Mål
• Emballagetype: Smykkeskrin
• Produktmål (B × D × H): 58 x 22,9 x 11,4 mm 

(ekskl. clip)
• Produktvægt (g): 21

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
•
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* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA 
og/eller andre lande.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 
og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
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