
 

 

Philips GoGear
เครื่องเล่นเพลง MP3 
และวิดีโอ

ViBE
8GB*

SA1VBE08K
สนุกกับเพลงและคลิปวิดีโอได้ทุกที่

เครื่องเล็กที่มอบความบันเทิงได้เต็มรูปแบบ
เครื่องเล่น AV แบบพกพา Philips GoGear ViBE 
ที่บรรจุความบันเทิงชั้นเลิศไว้ในการออกแบบขนาดกะทัดรัด หน้าจอสีที่สมบูรณ์ขนาด 1.5 นิ้ว 
แสดง Album art และโฟลเดอร์มุมมอง เพื่อให้สามารถเลื่อนดูและจัดเรียงไฟล์ได้ง่าย

พกพาเพลงและวิดีโอเดินทางไปกับคุณได้ทุกวัน
• Audible.com ประกอบด้วยหนังสือเสียงดิจิตอลและอื่นๆ
• วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS และสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
• เล่นเพลง MP3, WMA หรือ DRM จากบริการสมัครเป็นสมาชิก

สะดวกในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่
• หน้าจอสีที่สมบูรณ์ขนาด 1.5 นิ้วเพื่อการนาวิเกตและ Album art อย่างง่ายดาย
• ฟังเพลงได้สูงสุด 25 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้สูงสุด 4 ชั่วโมง
• บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ
• ขนาดเล็กและสวมใส่สบายจึงพกพาได้สะดวก

สัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย
• ชาร์จได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ดาวน์โหลดวิดีโอจากอินเตอร์เน็ตไปที่เครื่อง GoGear ของคุณได้อย่างง่ายดาย
• อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานและเข้าใจง่ายพร้อมแสดง Album Art



 หน้าจอสีที่สมบูรณ์ขนาด 1.5 นิ้ว
หน้าจอสีสมบูรณ์ขนาด 1.5 
นิ้วทำให้คุณเลือกรายการในเมนูควบคุมหรือไฟล์เพลง
ของเครื่องเล่น GoGear ได้ง่ายดาย 
นอกจากนี้คุณยังเปิดดูคอลเลคชันภาพของคุณขณะเ
พลิดเพลิดกับเพลงขณะเดินทางได้อีกด้วย

การดาวน์โหลดวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต
ดูวิดีโอได้ทุกที่พร้อมกับการดาวน์โหลดวิดีโอทางอินเ
ตอร์เน็ต 
คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายที่ทำให้คุณดาวน์โหลดวิดีโอจา
กเว็บไซต์ให้บริการรับฝากวิดีโอเพื่อเผยแพร่ 
(YouTube, MySpace หรือ Google Video) ไปที่ 
GoGear ของคุณได้ 
ติดตั้งคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันที่ให้มา เชื่อมต่อ 
GoGear ของคุณกับคอมพิวเตอร์และใช้ Internet 
Explorer เพื่อเยี่ยมชม 
เว็บไซต์ให้บริการรับฝากวิดีโอเพื่อเผยแพร่ที่คุณโปร
ดปราน เลือกวิดีโอและคลิกปุ่ม Download 
ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยับเคอร์เซอร์ของเมาส์บนวิดีโอ 
แล้วเลื่อนไปที่วิดีโออื่นโดยไม่ต้องรอและเริ่มดาวน์โห
ลดวิดีโอเพิ่มเติมได้

Album art สีเต็มรูปแบบ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ของ GoGear 
ที่ใช้งานและเข้าใจง่ายเป็นผลจากการสร้างสรรค์เทคโ
นโลยีการนาวิเกตขั้นสูง 
ซึ่งไม่เพียงช่วยให้นาวิเกตได้รวดเร็วและราบรื่นแต่ยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์มัลติมีเดียที่คว
บคุมและตอบสนองได้ดังใจ 
ด้วยคุณสมบัติอันชาญฉลาดของ Album Art 
ซึ่งแสดงปกอัลบั้มแผ่นซีดีที่มีในไฟล์เพลง 
เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงที่
สมบูรณ์แบบ 
เหมือนได้รำลึกความทรงจำที่ดีของวันวานที่คุณเปิดดู
ปกอัลบั้มแผ่น CD 
หรือแผ่นเสียงขนาดใหญ่ขณะเพลิดเพลินไปกับเพลง
ของคุณ
SA1VBE08K/97

ไฮไลต์

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

* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
• CD-ROM: มี พร้อม IFU, Device Manager, Media 
ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.5 นิ้ว
• บรรทัดข้อความ: 5
• ความละเอียด: 128 x 128 พิกเซล
• ประเภท: LCD

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18k เฮิร์ตซ์
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• พลังขับเสียง: 2 x 2.4mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB
• THD: 0.05% ที่ 1kHz
• การแบ่งช่อง: 45 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา 
รองรับบริการดาวน์โหลด, 
และบริการเพลงแบบสมัครสมาชิก

• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 
22.050, 24, 8 kHz

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ใช่

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 8 GB
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 1800 แทร็ค*

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

สะดวกสบาย
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• Superscroll: ใช่
• การควบคุมระดับเสียง: ใช่
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ใช่
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้

อุปกรณ์เสริม

Converter & Windows Media Player
• หูฟัง: AY3816
• สายเคเบิล USB: AY3930
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด
• ซอฟต์แวร์ Media Converter ของ Philips: WMV 

(.wmv.avi containers);MPEG-4 SP(เฉพาะ .avi 
container);MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 
Part10) (.mp4); การผสานกันของ Codec/container 
อื่นๆที่รองรับ ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง Directshow 
codecs ที่เกี่ยวข้อง

• Windows Media Player 11: ใช่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP2) หรือ 

Windows Vista
• ไดรฟ์ CD-ROM: ใช่
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 340 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 25 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 
ชั่วโมง

• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 66 x 42 x 11.6 มม.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.034 กก.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

การเล่นวิดีโอ
• SMV: 128 x 128, 24 fps

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ใช่
• การบันทึกวิทยุ FM: ใช่
•
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