
 

 

Philips GoGear
Leitor MP3

4 GB
USB Directo

SA2640
Música digital - a qualquer hora

desfrute de som MP3 e WMA de grande qualidade
Exiba o seu leitor de áudio digital Philips GoGear SA2640. Leve consigo as suas canções 
favoritas com USB Directo e desfrute de 30 horas de reprodução com apenas uma pilha 
AAA.

A sua música, os seus dados - em movimento, todos os dias
• Reprodução WMA e MP3
• Gravação de voz para tomar notas ou gravar qualquer coisa, a qualquer altura
• Transferências rápidas do computador via USB 2.0*
• Dados Plug and Play

Pronto a usar, pronto para o movimento
• Pequeno para a melhor portabilidade de sempre
• Até 30 horas de música com uma pilha AAA

Experiência de música fácil e intuitiva
• USB Directo para uma fácil transferência de ficheiros sem cabos!
• É fácil arrastar e largar as suas músicas – não precisa de software
• Equalizador para um som personalizado
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* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* Disponíveis versões opcionais com ou sem rádio
• Tempo de reprodução: pilha externa: Até 30 horas
•

Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Linhas de texto: 3
• Resolução: 128 x 48
• Tipo: LCD

Som
• Separação de canais: 35 dB
• Definições do equalizador: Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Clássica, Tecno
• Frequência de resposta: 80 - 18 000 Hz
• Potência de saída (RMS): 2 x 3 mW
• Relação sinal/ruído: > 80 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48, 8 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

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

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 4 GB
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Conforme classe armazenamento massa
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 900 

faixas*

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

Comodidade
• Firmware actualizável
• Função: Toda a minha música em movimento
• Indicação de bateria fraca
• Controlo do volume
• Superscroll
• Indicação de carga: Na interface do utilizador

Acessórios
• Pilhas: AAA Alcalina
• CD-ROM: Sim, com instruções de utilização, 

gestor de dispositivos
• Auscultadores: AY3816
• cabo USB: AY3926
• Guia do Utilizador em CD-ROM

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• sistema operativo do PC: Windows 2000 / XP / 
Vista

• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 43,2 x 135 x 213 

mm
• Tipo de embalagem: Clamshell
• Dimensões do produto (LxPxA): 91,6 x 29 x 20,3
• Peso do produto: 0,027 kg

Alimentação
• Pilhas incluídas
• Tipo de pilhas: AAA / LR03 Alcalina
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