
 

 

Philips GoGEAR
FullSound™ ile MP3 video 
oynatıcı

4GB*

SA060304S
Üstün ses deneyimi

FullSound ve HD video oynatma özelliğiyle
GoGear SA60 ile FullSound ve Surround for Movies özelliğinin ürettiği benzersiz ses 
kalitesinin tadını çıkarın. Filmlerinizi 3,2 inç HVGA ekranında izleyin. Sezgisel dokunmatik 
arayüzü sayesinde menülerde kolayca gezinin.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin
• Net ses kalitesi için kayıpsız FLAC ve APE codec desteği

Yașamınızı tamamlar
• 3,2 inç HVGA LCD renkli ekranla mükemmel video keyfi
• Daha fazla hafıza kapasitesi için microSD kart yuvası
• Daha fazla müzik seçeneği için 30 istasyon hafızalı FM radyo
• 20 saate varan müzik veya 4 saate varan video keyfi

Kolay ve sezgisel
• Hızlı ve sezgisel gezinme sağlayan dokunmatik ekran kontrolü
• Arșivinizde hızlı ve sezgisel gezinme için kinetik kaydırma
• Metin dosyalarını görüntülemek için metin okuyucu



 FLAC ve APE oynatımı

Sıkıștırılmıș formatta ses kalitesinden ödün 
vermeden dijital müziğin keyifin çıkarın. 
GoGear hiçbir detayı çıkarılmadan küçültülen 
dosyalar olan FLAC ve APE formatlarını 
destekler. Nerede olursanız olun, tam 
eğlencenin keyfini sürmeniz için orijinal müzik 
kaynağının zenginliği ve berraklığı korunur. 
GoGear ile birlikte gelen Philips Songbird 
yazılımını kullanın ve FLAC veya APE 
bilgisayarınızın müzik kitaplığından 
GoGear'ınıza sürükleyip bırakın. Binlerce 
șarkıyla yola devam edin ve harika orijinal 
parçaların ritimlerine kendinizi kaptırın.

8,1cm (3,2") HVGA LCD ekran

GoGear oynatıcınızın 8,1 cm (3,2") geniș 
ekranı, videoları mükemmel kalitede, canlılıkta 
ve netlikte izlemenizi sağlayan çözünürlüğe 
sahiptir. Tam renkli bir menüye sahip olan bu 
geniș ekran sayesinde, yolda en zengin 
multimedya deneyimini yașayabilmeniz için 
ortam dosyalarında kolayca gezinebilirsiniz. 
Hepsinden önemlisi, 16:9 ekran oranıyla en 
sevdiğiniz filmi veya videoyu, görüntünün 
altında ve üstünde çubuklar olmadan ve 
görüntüyü farklı bir ekrana sığdırmak için 

gereken ölçeklemeye bağlı kalite kaybı 
olmadan, tam geniș ekranlı olarak izleme 
keyfini çıkarabilirsiniz.

FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

microSD kart yuvası

Mobil cihazlar ne kadar küçük olursa o kadar 
iyidir, ama hafıza kapasitesi için aynı șey 
söylenemez. GoGear müzik çalarınıza bir 
microSD kart takarak hem küçük bir cihaza, 
hem de büyük bir hafıza kapasitesi sahip 
olabilirsiniz. Müzik çalarınızı bilgisayara 
bağladığınızda microSD kart ikinci bir 

çıkarılabilir disk olarak algılanarak dosya 
aktarımını kolaylaștıracaktır. Tek yapmanız 
gereken karta istediğiniz içeriği yüklemek ve 
müzik çalarınıza takmak. Satın alacağınız 32GB 
kapasiteye kadar bir hafıza kartıyla GoGear 
hafıza kapasitesini artırabilir ve böylece sınırsız 
eğlence seçeneğine sahip olabilirsiniz.

30 istasyon hafızalı FM radyo

Dijital FM radyo, GoGear'ınızdaki müzik 
koleksiyonunuza ek müzik seçenekleri sunar. 
Hafızaya almak istediğiniz radyo istasyonunu 
bulun ve frekansı kaydetmek için ön ayar 
düğmesini basılı tutun. En fazla 30 radyo 
istasyonunu hafızaya alabilir ve hareket 
halindeyken en sevdiğiniz programların keyfini 
çıkarabilirsiniz.

20 saat müzik ya da 4 saat video

Philips size sınırsız eğlence sunuyor. GoGEAR 
MP4 video oynatıcınızın kompakt dahili șarj 
edilebilir pili sayesinde eğlenceniz asla yarıda 
kesilmez. Tek bir șarjla 20 saate kadar müzik 
dinleyebilir veya 4 saate kadar video 
izleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, güç 
kablosunu takıp video oynatıcınızı șarj 
etmektir.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD Dokunmatik ekran
• Çapraz ekran boyutu (inç): 3,2 inç
• Çapraz ekran boyutu (cm): 8,13 cm
• Çözünürlük: 480 x 320 piksel, 262K renk

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock, Tekno
• Frekans tepkisi: 45 - 16k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 10mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Kanal ayırma: >35 dB

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• Șarkı sözü desteği: .lrc dosyası

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• MPEG4 SP/ASP: En fazla 2Mbps, 720 x 576 piksel, 

25fps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: .avi/.mp4 için en fazla 

4Mbps, 720 x 576 piksel, 25fps
• RMVB: En fazla 2Mbps, 1280 x 720 piksel, 25fps
• WMV9: En fazla 1Mbps, 640 x 480 piksel, 25fps

Ses Kaydı
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: MP3
• FM radyo kaydı: MP3

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• İstasyon hafızaları: 30

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash

• Dahili hafıza kapasitesi: 4 GB
• Harici Depolama: Micro SD hafıza kartı yuvası
• Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 32 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș takımı kilidi
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Özel ses düzeyi kontrolleri
• Ses seviyesi kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3816
• USB kablosu: AY3930
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 850 mAh
• Dahili pille çalma süresi: 20 saate kadar müzik veya 

4 saate kadar video

Boyutlar
• Ambalaj türü: Kutu
• Kutu boyutları (G x Y x D): 159 x 155 x 30 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 59 x 10 x 99 mm
• Ürün ağırlığı: 0,06 kg

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme
•
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* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini 

desteklemektedir
* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 

Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten

http://www.philips.com

