
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่น MP4

8GB*

SA080308W
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

พร้อมการเล่นวิดีโอความละเอียดสูง
เครื่องเล่น MP4 GoGear SA080 นำวิดีโอที่ให้ภาพสดใส คมชัดส่งถึงมือคุณ 
เพลิดเพลินกับวิดีโอในรูปแบบยอดนิยม เช่น RMVB, MPEG4 และ AVI ในคุณภาพระดับ HD 
เติมเต็มสุนทรียภาพความบันเทิง ด้วยจอสัมผัส 4.3", ลำโพงในตัว และขาตั้งพับเก็บได้

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์เพื่อโอบล้อมคุณด้วยบรรยากาศภาพยนตร์
• เอียร์บัดยางนุ่มเพิ่มความสบายในการฟังเพลง
• ลำโพงในตัวเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ความบันเทิงของคุณ

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• จอภาพ LCD สี WVGA 4.3 นิ้วให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
• รองรับ 720P RMVB, MPEG4 และ AVI สำหรับการเล่นวิดีโอ
• ตั้งสถานีวิทยุ FMไว้ล่วงหน้า 30 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
• บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ
• ฟังเพลงได้สูงสุด 16 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้สูงสุด 3 ชั่วโมง

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบลื่นและควบคุมง่าย
• ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
• ขาตั้งพับเก็บได้ในตัว ให้คุณรับชมภาพโดยไม่ต้องใช้มือถือ



 FullSound™

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

เอียร์บัดยางนุ่ม
เอียร์บัดยางนุ่มให้คุณเพลิดเพลินในการฟังเพลง
ได้อย่างสบาย 

ที่ครอบทำจากยางนุ่มสบายห่อหุ้มเอียร์บัดอย่างมิ
ดชิด 
และปรับรูปทรงและขนาดให้เหมาะกับคุณอย่าง
นุ่มนวล 
ฟองน้ำรองหูฟังแบบนุ่มทำให้การฟังโดยใช้หูฟัง
ที่สวมแล้วรู้สึกเจ็บเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว

เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์

เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์คือเทคโนโลยีเ
สียงขั้นสูงที่วิเคราะห์แหล่งเสียงแต่ละแหล่งในภ
าพยนตร์หรือซาวด์แทร็ควิดีโอเพื่อสร้างเวทีเสียง
ใหม่ด้วยองค์ประกอบของเสียงแต่ละเสียงและจ
ำกัดเฉพาะอย่างแม่นยำ 
องค์ประกอบของเสียงที่ได้รับการปรับปรุงจะถูก
ส่งผ่านไปยังหูแต่ละข้างด้วยหูฟังชนิดใส่ในหู 
เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์สร้างเสียงที่เป็
นธรรมชาติมากที่สุดโดยอิงตามเนื้อหาจริงของซ
าวด์แทร็ค 
ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดื่มด่ำเสมือนอยู่ท่ามกลางการเคลื่
อนไหว 
เช่นเดียวกับที่ซาวด์เอ็นจิเนียร์ของภาพยนตร์ต้อ
งการให้คุณได้สัมผัส

จอภาพ LCD สี WVGA 4.3 นิ้ว
จอภาพ LCD สี WVGA 4.3 
นิ้วให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมวิดีโอที่ยอด
เยี่ยม

ควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส

สัมผัสกับเครื่องเล่น GoGear 
แบบพกพาที่ควบคุมง่ายและราบรื่นเพียงการสัม
ผัสเบาๆ ด้วยปลายนิ้วของคุณ 
อินเตอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายทำให้การ
เลื่อนดูเนื้อหาทำได้รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด 
ไม่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการเล่นเพลง, 
การเลือกวิดีโอและคอลเลคชันรูปภาพหรือเลือก
ช่องวิทยุ 
เพียงคลิกบนหน้าจอของเครื่องเล่นเพื่อเลื่อนไป
ยังเมนูและแตะบนโฟลเดอร์ของคุณ 
นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ารวดเร็วและเรียบง่าย

รองรับ RMVB, MPEG4, AVI
รองรับ 720P RMVB, MPEG4 และ AVI 
สำหรับการเล่นวิดีโอ
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• ประเภท: หน้าจอสัมผัส LCD ตอบสนองได้รวดเร็ว
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 10.92 ซม.
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 4.3 นิ้ว
• ความละเอียด: WVGA, 800 x 480 พิกเซล, 16 ล้านสี

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Hip Hop, Jazz, Pop, Rock, 

Classical
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
• ลำโพงภายในตัว: ใช่
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 18k เฮิร์ตซ์
• พลังขับเสียง: 2 x 10mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 80 dB
• THD: 0.05% ที่ 1kHz

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, 32, 

44.1, 48 kHz

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ใช่

การเล่นวิดีโอ
• MPEG4 SP: สูงถึง 2Mbps ในรูปแบบ avi/mp4, 

1280x720p, 30fps
• RMVB: สูงถึง 2Mbps ในรูปแบบ rm/rmvb, 

1280x720, 25fps

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 8 GB
• การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 

MicroSD

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

สะดวกสบาย
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ใช่
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ใช่
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
• ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ใช่
• ชาร์จและเล่น: ใช่

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3838
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่
• สายเคเบิล USB: AY3930

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่

ความต้องการระบบ
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3 
หรือสูงกว่า)/ Vista/ 7

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
• ความจุแบตเตอรี่: 1350 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 16 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 3 
ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 120 x 175 x 35 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 77 x 12 x 121 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.143 กก.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 30

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกวิทยุ FM: ใช่

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด
•

SA080308W/97

รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น MP4
8GB*  

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

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง

http://www.philips.com

