
 

 

Philips GoGear
MP3-videospelare med 
FullSound™

Opus
16 GB

SA1OPS16K
Suverän ljudupplevelse

med FullSound™ och ljudisolerade hörlurar
Upplev ett oöverträffat ljud på den bärbara AV-spelaren Philips GoGear Opus med 
FullSound™. Förvänta dig en fantastisk underhållning i farten – spela in onlinevideor direkt 
på spelaren och titta sedan på dem på den coola 2,8 tum stora QVGA-färgskärmen.

Musik och videor i farten – varje dag
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet
• FLAC- (Förlustfritt format), MP3- och WMA-uppspelning
• Spela upp WMV-video som köpts online eller från biblioteket

Enkel njutning i farten
• Fler innehållsalternativ med Napster, Audible och BBC iPlayer
• 2,8" QVGA LCD-färgskärm för suverän videounderhållning
• Spela upp DRM-fri musik från ditt iTunes-bibliotek
• Skapa spellistor eller ta bort låtar direkt på enheten
• Upp till 30 timmar musik eller 6 timmar video.

Enkel och intuitiv upplevelse
• Ladda ned videor enkelt på Internet till GoGear
• Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn
• Med SuperScroll™ hittar du det du söker på ett snabbt och enkelt sätt



 FullSound™
Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Ljudisolering
Med ljudisolering kan du höra och njuta av fler 
detaljer i musiken på lägre volym än vad som är 

möjligt med vanliga hörlurar. 
Ljudisoleringshörluren är baserad på en 
ingående förståelse av hörselgångens anatomi, 
och dess design med vinklad ljudkanal skapar 
en perfekt tätning mellan källan till 
bakgrundsljudet och hörselgången. På så sätt 
elimineras oönskat bakgrundsljud samtidigt 
som ljudet leds direkt till dina öron. T.o.m. vid 
måttlig volyminställning kan du urskilja detaljer 
i musiken utan bakgrundsljud från omgivningen. 
Hörlurarnas skydd finns i tre storlekar för 
bästa passform.

SuperScroll™
Snabbsökningsknappar gör att du lätt kan 
kontrollera hur snabbt du bläddrar genom 
stora kataloger. Du kan välja att flytta genom 
spellistan en låt eller video i taget eller hålla ned 
knappen lite längre så tar SuperScroll™ dig 
snabbt till önskad fil.

Napster, Audible och BBC iPlayer
Upplev det bästa innehållet på din Philips 
GoGear med Napster, Audible och BBC 
iPlayer. Till enhetspriset för musik med 
Napster To Go kan du njuta av miljontals låtar 
i högsta kvalitet. Du kan överföra dem till din 
GoGear genom att dra och släppa utan att 
behöva betala för varje låt enskilt. Upptäck ny 
musik med tjänster som automix-spellistor och 
radiokanaler, precis som du vill. Audible 
erbjuder över 75 000 ljudprogram som 
ljudböcker, sändningar, underhållning och 
affärsinformation. Köp ljudböcker à la carte 
eller med en månadsbetalningsplan, och ta dem 
med dig på GoGear. I Storbritannien kan du 
även hämta, överföra och se BBC:s TV-
program som du missat!
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Diagonal skärmstorlek (tum): 2,8 tum
• Textrader: 7
• Typ: LCD
• Upplösning: QVGA, 320 x 240 pixel, 262 000 

färger

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 2,4 mW
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Dance, 

Electronica, Hiphop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, 
Prat

• Signal/brusförhållande: > 84 dB
• THD: 0,05 % vid 1 kHz
• Kanalseparering: 45 dB
• Ljudförbättring: FullSound

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, AAC, FLAC
• ID3 Tag Support: Albumtitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• WMA-bithastighet: 5-320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

för bärbara enheter. Funktioner för musiktjänster 
som nedladdning och prenumeration

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: MP3
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: MP3
• FM-radioinspelning

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildspel

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggd minneskapacitet: 16 GB

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet
• Indikator för låg batterinivå
• Funktion: Lås för knappsats
• Super Scroll™
• Volymkontroll
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet

Tillbehör
• CD-ROM: Ja, med användarhandbok, 

enhetshanterare, mediekonvertering, Napster-
programvara och Windows Media Player

• Hörlurar: AY3817
• Fodral: AY4255
• USB-kabel: AY3930
• Snabbstartguide

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering
• Mediekonvertering för Philips: WMV (.wmv.avi-

behållare);MPEG-4 SP(endast .avi-
behållare);MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 
Part10) (.mp4); Andra kombinationer av codec/
behållare som kan hanteras beror på installation av 
relevanta DirectShow-codecs

• Windows Media Player 11
• Napster-programvara

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP2) eller Windows Vista
• CD-enhet
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• USB: Ledig USB-port

Effekt
• Batterikapacitet: 880 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 30 timmar musik 

eller 6 timmar video
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB

Mått
• Produktmått (B x D x H): 106 x 10,9 x 59 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktvikt: 0,095 kg

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsinformation, 

Stationsnamn

Videouppspelning
• MPEG4 SP: Upp till 640 kbit/s i avi-format, 320 x 

240, 30 fps (andra format fungerar om du använder 
den medföljande konverteringsprogramvaran)

• WMV9: Upp till 512 kbit/s, 320 x 240, 30 fps (andra 
format fungerar om du använder den medföljande 
konverteringsprogramvaran)

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
för bärbara enheter. Funktioner för videotjänster 
som nedladdning, prenumeration och uthyrning.

•
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* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Har funktioner för nedladdnings- och prenumerationstjänster som är 

kompatibla med WMA DRM10
* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 

registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Från Philips
* BBC iPlayer-tjänsten är endast tillgänglig i Storbritannien

http://www.philips.com

