
 

 

Philips GoGear
MP3 видеоплейър с 
FullSound™

Ariaz
16 GB

SA1ARA16K
Превъзходно звуково изживяване

с FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
Радвайте се на несравнимо звуково изживяване с портативния AV плейър Philips GoGear Ariaz, 

включващ FullSound™. Използването му е истинско удоволствие - можете да изтегляте 

видеофилми в плейъра и лесно да се придвижвате по съдържанието на неговия 2-инчов 

пълноцветен дисплей.

Вашата музика и видеофилми в движение, всеки ден
• FullSound™ за придаване на MP3 усещането, че слушате компактдиск
• Слушалки с висока детайлност за прецизен звук
• Възпроизвеждайте MP3, WMA или DRM музика от абонаментни услуги
• FM радио с RDS и 20 настроени станции за повече музикални опции

Лесно и приятно, в движение
• По-голям избор на съдържание с поддръжка на Napster и Audible
• 2-инчов пълноцветен дисплей за гладка и интуитивна навигация
• Записване на реч, за да си водите бележки или записвате всичко и по всяко време
• Възпроизвеждане до 30 часа музика или 6 часа видео.

Лесно и интуитивно изживяване
• Лесно изтегляне на видео от Интернет с вашия GoGear
• Лесен и интуитивен потребителски интерфейс с показване на обложката на албума
• Преглед на папки, за организиране и преглед на мултимедийни файлове, както на 
компютър.



 FullSound™
Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате пълно потопяване в музиката - 
без никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята MP3 
музика в реалистичен звук, който ще 

докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Изтегляне на видео от Интернет
Гледайте видеофилми в движение с 
изтеглянето на видео от Интернет - лесна за 
използване функция, която ви позволява да 
изтегляте видео от сайтовете за споделяне 
на видео (YouTube, MySpace или Google 
Video) на вашия GoGear. Инсталирайте 
предоставеното приложение за компютър, 
свържете своя GoGear към компютъра и д 
Internet Explorer посетете любимия си сайт 
за споделяне на видео. Изберете 
видеофилма и натиснете бутона Download, 
който се появява, когато задържите курсора 
на мишката над видеофилма. Без да чакате, 

просто преминете към други видеофилми и 
започнете и тяхното изтегляне.

Записване на реч
Записът на глас превръща вашия плейър 
GoGear в удобен диктофон. Освен че 
слушате музика или радио, можете да си 
записвате бележки или напомняния за 
работа или училище, да записвате списъци 
за покупки и телефонни номера, а дори и 
текст на песни. Като натиснете бутона за 
запис и говорите към вградения микрофон, 
гласовите съобщения се компресират и 
записват във вградената вътрешна памет. 
Записът на глас ви осигурява лесно 
преносим рекордер за глас, който ви дава 
възможност да записвате всичко, по всяко 
време и навсякъде!
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Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Размер на екрана по диагонал (инча): 2,0 инч
• Редове текст: 5
• Тип: LCD
• Разделителна способност: 176 x 220 пиксела

Звук
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: FullSound, Фънк, 
Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Класика

• Честотен обхват: 80 - 18 000 Hz
• Изходна мощност: 2 x 3 mW
• Съотношение сигнал/шум: >80 dB
• Отделяне между каналите: 35 dB
• Подобрение на звука: FullSound

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, BMP
• Слайдшоу

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Съответства на класа външна памет
• Капацитет на вградената памет: 16 GB
• Капацитет на паметта за музика, MP3: До 3600 
песни*

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0

Удобство
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll
• Регулиране на силата на звука
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Фърмуерът може да се надстройва

Аксесоари
• CD-ROM: Да, с IFU, управление на устройства, 

медиен конвертор, Windows Media Player
• Слушалки: AY3817
• USB кабел: AY3930
• Ръководство за бързо инсталиране

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 
надстройване

• Windows Media Player 11
• Медиен конвертор Philips: WMV (.wmv.avi 
контейнери);MPEG-4 SP(само .avi 
контейнер);MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 
Part10) (.mp4); поддържат се и други 
комбинации кодек/контейнер, в съответствие с 
инсталираните кодеци на Directshow

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP (SP2 
или по-нов) / Vista

• CD-ROM устройство
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• USB: Свободен USB порт

Мощност
• Капацитет на батериите: 310 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 30 часа 
аудио или 6 часа видео

• Тип батерия: литиево-полимерна
• С акумулаторна батерия: Да, през USB

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 30 x 148 x 110 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 84 x 47 x 10,7 
мм

• Тип опаковка: D-box
• Тегло на изделието: 0,049 кг

Тунер/приемане/предаване
• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM

Възпроизвеждане на видео
• SMV: 220 x 176, 24 fps

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч
• Запис от FM радио
•
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* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA 
кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

http://www.philips.com

