
 

 

Philips GoGear
เครื่องเล่นเพลง MP3

2GB*

SA018102S
บทเพลงมากมาย พลังเสียงคุณภาพ

พร้อม FullSound™ และวิทยุ FM
เครื่องเล่น MP3 ขนาดกะทัดรัดและสวมใส่ได้ Philips GoGear SA018 มาพร้อมกับเทคโนโลยี 
FullSound™ เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเพลง MP3 มีวิทยุ FM สำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น 
และรูปลักษณ์ตัวเครื่องดีไซน์สแตนเลสสตีลที่ทันสมัย

สำหรับการเพลิดเพลินกับเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• สุ่มเพื่อผสมผสานบทเพลงของคุณให้คุณแปลกใจทุกครั้งที่ฟัง
• เล่นเพลง MP3 และ WMA พร้อมด้วยวิทยุ FM ได้นานถึง 12 ชั่วโมง

สะดวกในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่
• เล็กและมีสไตล์ - เหมือนเครื่องประดับที่ทันสมัย
• คลิปในตัวเพื่อให้สวมใส่ได้ง่าย
• ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีลขัดเงา - ทนทานและมีสไตล์

สัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย
• ลากและวางเพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
• ชาร์จได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ผ่าน USB



 FullSound™
เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips 
คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง 
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง 
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน 
FullSound 
ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังของ 
Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) 
รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง 
ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น 
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี 
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญ
ญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ
SA018102S/97

ไฮไลต์

* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 
kbps หรือ MP3 128 kbps

* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* จาก Philips
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
•

เสียง
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18k เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• พลังขับเสียง: 2 x 2.4mW
• THD: 0.05% ที่ 1kHz
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

22.050, 24, 8 kHz

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 2 GB
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 450 เพลง*
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ใช่
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• การควบคุมระดับเสียง: ใช่
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ใช่

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3819
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่
• สายเคเบิล USB: ใช่

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows 2000 / XP / Vista
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: ใช้งานไดน้าน 

12 ชั่วโมง
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 47 x 13 x 23 มม.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องเก็บ Jewel

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 5
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