
 

 

Philips GoGEAR
MP3-videospeler met 
FullSound™

Ariaz
4 GB*

SA1ARA04K
Beleef het superieure geluid

met FullSound™ voor levendige weergave van MP3-muziek
De Philips GoGear Ariaz Portable AV-speler met FullSound™ biedt een ongeëvenaarde 
audiobelevenis en optimaal gebruiksgemak. Video's downloaden van internet is geen 
probleem en op het 2 inch kleurenscherm kunt u eenvoudig door de inhoud navigeren.

Neem uw video's en muziek met u mee
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• High Definition-hoofdtelefoon voor nauwkeurig geluid
• MP3-, WMA- of DRM-muziek van abonnementdiensten afspelen
• FM-radio met RDS en 20 voorkeurzenders voor meer muziekopties

Optimaal entertainment onderweg
• Meer keuze voor content, met ondersteuning voor Napster en Audible
• Kleurenscherm van 2 inch voor een vloeiende en intuïtieve navigatie
• Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment
• Maximaal 30 uur muziek- en 6 uur videoweergave.

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Eenvoudig video's downloaden vanaf internet naar uw GoGear
• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen
• Mapweergave voor het ordenen en weergeven van mediabestanden zoals op uw PC
• Rechtstreeks opladen met de PC via USB



 FullSound™
De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Internet Video Download
Geniet onderweg van video's met Internet 
Video Download, een gebruiksvriendelijke 
functie waarmee u video's kunt downloaden 
van videosites (zoals YouTube, MySpace en 
Google Video) naar uw GoGear. Installeer de 
meegeleverde PC-toepassing, sluit uw GoGear 
aan op uw PC en gebruik Internet Explorer om 
naar uw favoriete videosite te gaan. Kies een 
video en klik op de knop voor downloaden die 
wordt weergegeven wanneer u de muis over 
de video beweegt. U hoeft niet te wachten tot 
de video is gedownload; u kunt gewoon andere 
video's kiezen en downloaden.

Spraakopname
De spraakopnamefunctie verandert uw 
GoGear-speler in een handig dicteerapparaat. 
U kunt niet alleen muziek afspelen of naar de 
radio luisteren, maar u kunt ook berichten of 
herinneringen voor uw werk of school 
opnemen, evenals boodschappenlijstjes, 
telefoonnummers en zelfs songteksten. Als u 
op de opnameknop drukt en in de ingebouwde 
microfoon spreekt, worden de 
spraakberichten gecomprimeerd en 
opgeslagen in het interne geheugen. Met de 
spraakopnamefunctie kunt u altijd en overal 
alles opnemen!
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Schermdiagonaal (inch): 2.0 inch
• Tekstregels: 5
• Type: LCD
• Resolutie: 176 x 220 pixels

Geluid
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: FullSound, Funk, Hiphop, 

Jazz, Rock, Techno, Klassiek
• Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
• Zenderscheiding: 35 dB
• Geluidsverbetering: FullSound

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

• MP3-voorbeeldsnelheden: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 
22,050, 24, 8,0 kHz

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG, BMP
• Diapresentatie

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Ingebouwd geheugen (RAM): 4 GB
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 900 

nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comfort
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Volumeregeling
• Firmware-upgrade mogelijk
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface

Accessoires
• CD-ROM: Ja, met IFU, Device Manager, Media 

Converter en Rhapsody Media Player
• Hoofdtelefoon: AY3817
• USB-kabel: AY3930
• Snelstartgids

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades
• Windows Media Player 11
• Media Converter voor Philips: WMV (.wmv-.avi-

containers); MPEG-4 SP (alleen .avi-container); 
MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); 
andere codec/container-combinaties worden 
ondersteund na installatie van relevante 
Directshow-codecs

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP2 of 

hoger) of Vista
• CD-ROM-station
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 310 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 30 uur 

audio of 6 uur video
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 30 x 148 

x 110 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 84 x 47 x 10,7 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Gewicht van het product: 0,047 kg

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM

Videoweergave
• SMV: 220 x 176, 24 fps

Audio vastleggen
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname
• FM-radio-opname
•
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* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.
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