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uro e ultra-intuitivo. O GoGear SA9100 de 1 GB* permite-lhe desfrutar sem 

úsica MP3 e WMA e de fotografias, graças ao Sensory Touchpad Superscroll. O 

 assegura que o GoGear funciona com o seu computador Windows XP.

úsica - a qualquer hora, em qualquer lugar
frute da reprodução de MP3 e WMA
* para guardar até 500 músicas ou 280 fotografias

frute de até 14 horas* de tempo de reprodução de música
ante e robusto, para que o possa transportar facilmente no bolso

s músicas e fotografias, rapidamente
trolo intuitivo com teclas sensíveis ao toque retroiluminadas
frute de controlo de reprodução e navegação - ao mesmo tempo
ory Touchpad SuperScroll para uma rápida navegação pelas músicas
 de 1,7" a cores, para fácil navegação e visualização de fotografias

dade e compatibilidade PlaysForSure
ais ampla escolha de lojas de música on-line
ronize facilmente a sua colecção com o Windows Media Player
patível com Windows XP
 

Philips GoGear
Leitor áudio flash

1 GB*

SA9100



 

Imagem/Visualização
• Tipo: LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 1,7 polegada
• Resolução: 128 x 160 pixéis, 65.000 cores
• Linhas de texto: 7
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco

Som
• Equalizador: 5 bandas
• Definições do Equalizador: Classic, Dança, 

Electrónica, Hip Hop, Lounge, Pop, R&B, Rock, 
Palavra falada

• Equalizador personalizável
• Melhoramento dos graves: SRS WOW
• Frequência de resposta: 20 - 16 000 Hz
• Potência de saída: 2x5 mW (16 ohm)
• Relação sinal/ruído: > 82 dB
• THD: 0,1%

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

Media™
• Suporte de Identificação ID3: Título do álbum e 

nome do artista, Título do género, Título da faixa 
e nome do artista

• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 16; 22.050; 32; 44,1; 

48

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 1 GB*
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade de memória musical, WMA: Até 500 

músicas*

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Conector: Conector de base Philips

Conveniência
• Firmware actualizável
• SuperPlay
• Superscroll

Acessórios
• Auscultadores: SHE255
• Bolsa: Bolsa em tecido suave
• cabo USB
• Guia do Utilizador em CD-ROM
• Manual de início rápido
• CD-ROM: Com programa de instalação, software 

de PC e manuais do utilizador

Software
• Windows Media Player 10
• Gestor de dispositivos
• PlaysForSure: Download Áudio, Subscrição Áudio

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP2 ou 

superior)
• unidade de CD-ROM
• Placa de som
• Placa de vídeo

Corrente
• Tipo de Bateria: Polímero de lítio
• Capacidade da pilha: 600 mAh
• Recarregável: Sim, via USB
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 14 

horas*

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Apresentação de slides

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 90 x 46 x 8,9 

mm
• Peso do produto: 0,047 kg
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

153 x 46 x 153 mm
• Quantidade de caixas principais: 8
• Dimensões do cartão principal: 

196 x 326 x 163 mm
•

Leitor áudio flash
1 GB*  
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