
 

Philips GoGear
MP3-spelare

4 GB*

SA2840
Digital musik – när som helst

med FullSound för suverän ljudkvalitet
Philips digitala GoGear-ljudspelare SA2840 med Philips-patenterat FullSound ger din 
musik den bästa möjliga ljudkvaliteten. Lyssna på MP3- och WMA-musik på resan med 
den här ljudspelaren i rolig storlek.

Musik och data - "on the go", varje dag
• MP3- och WMA-uppspelning
• Röstinspelning för att ta anteckningar eller spela in vad som helst, när som helst
• Snabba hämtningar från datorn via USB 2.0*

Klar att bära och ta med sig
• Upp till 20 timmars musik
• Dra och släpp dina låtar enkelt – ingen programvara behövs
• Plug and play-data

Enkel och intuitiv musikupplevelse
• Equalizer för att passa din musikstil
• Mappvyn hjälper dig att snabbt och enkelt hitta dina låtar
• FullSound™ ger MP3-musiken CD-kvalitet
 



 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.
SA2840/02

Funktioner

* 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.

* 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.

* Valfria versioner med eller utan radio finns tillgängliga
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara •
Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Textrader: 4
• Upplösning: 128 x 64
• Typ: OLED

Ljud
• Kanalseparering: 35 dB
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Funk, Hiphop, Jazz, 

Rock
• Frekvensåtergivning: 80 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 3 mW
• Signal/brusförhållande: >80 dB
• Ljudförbättring: FullSound

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• WMA-bithastighet: 5-320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 4 GB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 900 spår*

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

Bekvämlighet

• Funktion: Lås för knappsats
• Indikator för låg batterinivå
• Volymkontroll
• Super Scroll™

Tillbehör
• CD-ROM: Ja, med användarhandbok, Device 

Manager
• Hörlurar: AY3816
• Snabbstartguide
• USB-kabel: AY3930
• Halsrem

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• CD-enhet
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

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

• PC OS: Windows 2000/XP/Vista
• USB: Ledig USB-port

Mått
• Förpackningstyp: Vikbar
• Blistermått (B x D x H): 29 x 135 x 213,4 mm
• Produktmått (B x D x H): 41 x 41 x 15 mm
• Produktvikt: 0,029 kg

Effekt
• Batterier medföljer
• Speltid på internt batteri: Upp till 20 timmar
• Laddningsbar: Ja, via USB
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