
 

 

Philips GoGear
Leitor de vídeo MP3 com 
FullSound™

Ariaz
4 GB*

SA1ARA04K
Superior experiência de som

com FullSound™ para trazer música MP3 à sua vida
Desfrute de uma experiência de som sem igual com o Leitor Philips GoGear Ariaz Portable 
AV com FullSound™. Verdadeiramente agradável de utilizar, pode transferir vídeos online 
para o leitor e navegar facilmente pelos conteúdos nos seu ecrã a cores de 2 polegadas.

A sua música e vídeos em movimento - todos os dias
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Auscultadores de Alta Definição para som nítido
• Reproduzir música MP3, WMA ou DRM através de serviços de subscrição
• Rádio FM com RDS e 20 predefinições para mais opções de música

Entretenimento fácil em movimento
• Mais opções de conteúdo com Napster e Audible
• Visor a cores de 2" para navegação fácil e intuitiva
• Gravação de voz para tomar notas ou gravar qualquer coisa, a qualquer altura
• Até 30 horas de música ou 6 horas de vídeo.

Experiência fácil e intuitiva
• Fácil transferência de vídeos da Internet para o seu GoGear
• Interface do utilizador fácil e intuitiva com apresentação de imagens do álbum
• Vista de pastas para organizar e visualizar os ficheiros multimédia como faz no seu computador
• Carregamento directo por PC através de USB



 FullSound™
A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música em MP3 comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 
quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos 
conhecimentos da Philips na reprodução 
musical com o poder da última geração do 
Digital Signal Processor (DSP). Como 
resultado são obtidos graves mais cheios, com 
mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a 
música em MP3 comprimida num som realista 
que lhe tocará a alma e dará movimento aos 
seus pés.

Transferência de vídeos da Internet
Veja vídeos em movimento com a 
transferência de vídeos da Internet, uma 
funcionalidade simples que lhe permite 
transferir vídeos de Web sites de partilha de 
vídeos (YouTube, MySpace ou Google Video) 
para o seu GoGear. Instale a aplicação para PC 
fornecida, ligue o GoGear ao PC e utilize o 
Internet Explorer para visitar o seu Web site 
de partilha de vídeos favorito. Escolha um 
vídeo e clique no botão de transferência que 
surge quando passa com o cursor do rato 
sobre o vídeo. Não precisa de esperar que o 
processo termine - simplesmente continue a 
procurar vídeos e transfira os que quiser.

Gravação de voz
A Função de Gravação Digital converte o 
leitor GoGear num aparelho de gravação 
digital. Além de reproduzir música ou ouvir 
rádio, pode igualmente gravar notas ou 
lembretes para o trabalho ou escola, gravar 
listas de compras e números de telefone - até 
mesmo letras de canções. Premindo o botão 
de gravação e falando para o microfone 
incorporado, as mensagens de voz são 
comprimidas e armazenadas na memória 
interna integrada. A Função de Gravação 
Digital oferece um gravador de voz altamente 
portátil que permite gravar tudo, a qualquer 
hora e em qualquer lugar!
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 2,0 polegada
• Linhas de texto: 5
• Tipo: LCD
• Resolução: 176 x 220 pixels

Som
• Equalizador personalizável
• Definições do equalizador: FullSound, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Tecno, Clássica
• Frequência de resposta: 80 - 18 000 Hz
• Potência de saída: 2 x 3 mW
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Separação de canais: 35 dB
• Melhoramento do som: FullSound

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: 5 - 320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

para dispositivos portáteis. Suporta serviços de 
transferência e subscrição de música

• Taxas de amostragem MP3: 16, 32, 44,1, 48, 
11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG, BMP
• Apresentação de slides

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade da memória incorporada: 4 GB
• Conforme classe armazenamento massa
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 900 

faixas*

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comodidade
• Função: Toda a minha música em movimento
• Superscroll
• Controlo do volume
• Firmware actualizável
• Indicação de carga: Na interface do utilizador

Acessórios
• CD-ROM: Sim, com instruções de utilização, 

gestor de dispositivos, conversor multimédia e 
Rhapsody Media Player

• Auscultadores: AY3817
• cabo USB: AY3930
• Manual de início rápido

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar
• Windows Media Player 11
• Conversor multimédia para Philips: WMV 

(formatos .wmv e .avi); MPEG-4 SP (apenas 
formato .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 
Part 10) (.mp4); Outras combinações de codec/
formato compatíveis, com base na instalação de 
codecs Directshow relevantes

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP2 ou 

superior) / Vista
• unidade de CD-ROM
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Capacidade das pilhas: 310 mAh
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 30 horas 

de áudio ou 6 horas de vídeo
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 30 x 148 x 110 

mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 84 x 47 x 10,7 

mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Peso do produto: 0,047 kg

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM

Reprodução de vídeo
• SMV: 220 x 176 a 24 fps

Captação de Áudio
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz
• Gravação de rádio FM
•
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* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.
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