Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3
และวิดีโอพร้อม
FullSound™

4GB*

SA060304S

สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ
พร้อม FullSound และการเล่นวิดีโอความละเอียดสูง
ให้ GoGear SA60 สร้างแรงบันดาลใจแก่คุณด้วยประสบการณ์เสียงที่เหนือกว่าซึ่งเพิ่มพลังขับโดย
FullSound และ Surround สำหรับการชมภาพยนตร์ เพลิดเพลินกับภาพยนตร์บนหน้าจอ HVGA
ขนาด 3.2” อินเตอร์เฟซจอสัมผัสทันสมัยใช้งานง่ายทำให้การนาวิเกตรวดเร็วอย่างแท้จริง
สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์เพื่อโอบล้อมคุณด้วยบรรยากาศภาพยนตร์
• FLAC & APE รองรับการบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสียเพื่อให้ได้เสียงชัดเจนอย่างมีคุณภาพ
เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• จอสี HVGA ขนาด 3.2” เพื่อความเพลิดเพลินในการชมวิดีโอสูงสุด
• ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
• ตั้งสถานีวิทยุ FMไว้ล่วงหน้า 30 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
• สนุกกับการฟังเพลงได้ถึง 20 ชั่วโมง หรือชมวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง
ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบลื่นและควบคุมง่าย
• การเลื่อนดูแบบ Kinetic สำหรับการเลือกไลบรารีได้ง่ายและรวดเร็ว
• ตัวอ่านข้อความเพื่อดูไฟล์ข้อความ
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ไฮไลต์
เล่น FLAC และ APE

สัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วน
อื่น
FullSound™

เพลิดเพลินกับเพลงดิจิตอลในรูปแบบที่มีการบีบ
อัดโดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง GoGear
รองรับรูปแบบ FLAC และ APE
ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกทำให้เล็กลงโดยไม่ลดรายละเอี
ยด
ยังคงรักษาความสมบูรณ์และความคนชัดของต้น
ฉบับไว้เพื่อความบันเทิงในทุกๆ ที่
เพียงใช้ซอฟต์แวร์ Philips Songbird
ที่ให้มาพร้อมกับ GoGear
ลากและวางไฟล์เพลง FLAC หรือ APE
จากไลบรารีเพลงในคอมพิวเตอร์ไปยัง GoGear
สนุกสนานกับเพลงนับพันและโลดแล่นไปตามจั
งหวะของเพลงต้นฉบับ
จอ LCD HVGA 8.1 ซม. (3.2")

วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS
พร้อมสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 30 สถานี

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ
Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง
MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเ
พี้ยน FullSound
ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังข
อง Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal
Processor (DSP) รุ่นล่าสุด
ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง
ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา
กขึ้น
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิ
ตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุ
ณ
ช่องเสียบการ์ด MicroSD

หน้าจอไวด์สกรีนกว้าง 8.1 ซม. (3.2")
บนเครื่องเล่น GoGear
ให้ความละเอียดของภาพวิดีโอเปี่ยมคุณภาพแล
ะความคมชัด สีสันสดใส
ทั้งยังมีเมนูสีสมบูรณ์แบบ
หน้าจอขนาดใหญ่ทำให้เลื่อนดูไฟล์สื่อได้ง่ายเพื่
อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์มัลติมีเดียแสนส
บายสมบูรณ์แบบได้ในขณะเดินทางและเหนือ
สิ่งอื่นใดคือการใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขน
าด 16:9
ทำให้แสดงภาพโดยไม่มีพื้นที่เหลือด้านบนและ
ล่างของภาพ
และไม่ลดทอนคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับ

อการถ่ายโอนข้อมูลที่ทำได้ง่าย
เพียงโหลดการ์ดของคุณด้วยเนื้อหาที่ต้องการแล
ะเสียบเข้ากับช่องเสียบบนเครื่องเล่นของคุณ
คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำขนาด 32GB
เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น
GoGear ได้
คุณจึงไม่ต้องกังวลกับตัวเลือกความบันเทิงอีกต่
อไป

อุปกรณ์สำหรับพกพาควรมีขนาดเล็กจึงจะสวยง
ามแต่ไม่รวมถึงความจุของหน่วยความจำ
ด้วยเครื่องเล่น GoGear
คุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างเพียงเสี
ยบการ์ด MicroSD เมื่อเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับ
PC ของคุณ การ์ด MicroSD
จะปรากฏเป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้ลำดับที่สองเพื่

วิทยุ FM
ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลค
ชันเพลงใน GoGear ของคุณ
เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้
า แล้วกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าค้างไว้
เพื่อบันทึกความถี่นั้น
คุณสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้ล่วงห
น้าได้สูงถึง 30 สถานี
และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่
เล่นเพลงได้นาน 20 ชั่วโมงหรือวิดีโอ 4
ชั่วโมง

Philips
ให้ประสบการณ์ความบันเทิงไร้พรมแดนแก่คุณ
เครื่องเล่นวิดีโอ GoGEAR MP4
มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้เพื่
อการใช้งานที่ยาวนาน
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้นานถึ
ง 20 ชั่วโมง และดูวิดีโอได้นานถึง 4
ชั่วโมงการชาร์จหนึ่งครั้ง
เพียงเสียบสายไฟเพื่อชาร์จไฟเครื่องเล่น
ไม่ยากแม้แต่น้อย
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
•
•
•
•
•

แสงพื้นหลัง
ประเภท: หน้าจอสัมผัส LCD ตอบสนองได้รวดเร็ว
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 3.2 นิ้ว
ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 8.13 ซม.
ความละเอียด: 480 x 320 พิกเซล, สี 262K

• การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
MicroSD
• ความจุสูงสุดของการ์ดหน่วยความจำ: 32 GB
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classical, Funk, Hip Hop,
Jazz, Pop, Rock, Techno
• การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 16k เฮิร์ตซ์
• พลังขับเสียง: 2 x 10mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 80 dB
• การแยกแชนเนล: >35 dB

การเล่นเสียง
•
•
•
•

รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025,
22.050, 24, 8 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-192 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32,
44.1, 48 kHz
• รองรับการแสดงเนื้อเพลง: ไฟล์ .lrc

สะดวกสบาย
•
•
•
•
•
•
•

ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ
การควบคุมระดับเสียง
เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้
ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3816
• สายเคเบิล USB: AY3930
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

การเล่นวิดีโอ
• MPEG4 SP/ASP: สูงถึง 2Mbps, 720 x 576 พิกเซล,
25fps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: สูงถึง 4Mbps ในรูปแบบ
.avi/.mp4, 720 x 576 พิกเซล, 25fps
• RMVB: สูงถึง 2Mbps, 1280 x 720 พิกเซล, 25fps
• WMV9: สูงถึง 1Mbps, 640 x 480 พิกเซล, 25fps

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี
(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่,
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)
• USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ
•
•
•
•

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: MP3
• การบันทึกวิทยุ FM: MP3

ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
ความจุแบตเตอรี่: 850 mAh
เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว:
ฟังเพลงได้นานถึง 20 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4
ชั่วโมง

ขนาด

• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 30

•
•
•
•

สื่อเก็บข้อมูล

ซอฟต์แวร์

• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB

• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 159 x 155 x 30 มม.
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 59 x 10 x 99 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.06 กก.

•
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* เวลาการเล่นที่แท้จริงแตกต่างกันตามการใช้และการตั้งค่า
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไปขึน
้ อยู่กับระบบปฏิบัตก
ิ ารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* การดาวน์โหลดการสนับสนุนและบริการสมัครเป็นสมาชิกใช้ได้กับ
WMA DRM10
* Windows Media และโลโก้ Windows
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
* จาก Philips

