
 

 

Philips GoGEAR
MP3-afspiller

FitDot
2 GB*

SA5DOT02OFS
Sport bliver endnu sjovere

vær klar til en farverig løbetur
Gør træningen farverig med GoGEAR FitDot. Brug armbåndet eller den indbyggede clip 
for at få frihed til en seriøs omgang træning. Den leveres med FastCharge til hurtig 
opladning samt LED- og lydindikatorer til nem navigation.

Komplementerer dit liv
• Nyd op til 6 timers musikafspilning
• Armbånd og indbygget clip til praktisk, håndfri lytning
• Sporthovedtelefoner, der leverer optimal komfort under træning
• Holdbart design, der sikrer optimal funktionalitet i selv dårligt vejr
• Lille, farverig og elegant som modetilbehør
• Lyd og LED-indikatorer til opladning og nem navigation

Nemt og intuitivt
• Hurtig 6-minutters opladning til 60 minutters afspilning
• Bland dine sange, og skab en overraskende rækkefølge hver gang
• Songbird: ét enkelt program til administration af din musik



 Behagelige sportshovedtelefoner
Sporthovedtelefoner, der leverer optimal komfort 
under træning

Lille, farverig og elegant
Imponer med din GoGEAR-afspiller, og bring det 
bedste frem i din musik. MP3-afspilleren er lille, rund 
og smart – ligesom navnet antyder. Den er udstyret 
med en indbygget clip og kan fås i en række 
spændende farver. Den kan sidde på din taske eller 
dit tøj som et modetilbehør - alt sammen klar, når 
der er brug for det.

Armbånd og indbygget clip
Armbånd og indbygget clip til praktisk, håndfri lytning

Holdbart design
Holdbart design, der sikrer optimal funktionalitet i 
selv dårligt vejr
SA5DOT02OFS/12

Vigtigste nyheder

* Kapaciteten er baseret på fire minutter pr. sang og 64 kbps WMA-
kodning.

* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 
128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 
operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.
• Nej
•

Billede/display
• I/T

Lyd
• Lydforbedring: FullSound
• Equalizer justérbar: Nej
• Equalizer-indstillinger: I/T
• Kanalseparation: 45 dB
• Frekvenskurve: 80 - 18 k Hz
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signal/støjforhold: > 84 dB

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• Understøttelse af ID3 Tags: I/T
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• MP3 samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

48 kHz
• WMA bit-hastigheder: 5-192 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48
• Digital Rights Management: Nej

Videoafspilning
• I/T

Stillbilledafspilning
• I/T

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• RDS: Nej

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Indbygget hukommelse (RAM): 2 GB
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 500 

numre*
• Overensstemmelse med masselagring
• Overensstemmelse med massetrans.-protokol: 

Nej

Tilslutningsmuligheder
• Øretelefoner: 3,5 mm
• USB: Mikro-USB med høj hastighed

Komfort
• Tastaturlås: Nej
• Superscroll: I/T
• Firmwareopgradering
• Indikator for batteriopladning: LED-lys
• Oplad og afspil: Nej
• Lydstyrkegrænse kan tilpasses: Nej
• Dedikerede lydstyrkeknapper: Nej
• Lydstyrke

Tilbehør
• Hovedtelefoner: Ja, sportsøretelefoner
• Lynhåndbog
• USB-kabel: Micro USB
• Armbånd: Ja, justerbart armbånd

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: Windows XP (SP3)/Vista/7

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 95 mAh
• Spilletid på internt batteri: Op til 6 timers 

musikafspilning

Mål
• Emballagetype: D-box
• Mål for D-box (B x D x H): 150 x 35 x 150 mm
• Produktmål (B × D × H): 41,8 x 15 x 41,8 mm
• Produktvægt: 0,019 kg

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere
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