
 

 

Philips GoGear
FullSound™ ile MP3 çalar

8GB
hareketli mercek

SA2885
Dijital müzik - her zaman

üstün ses kalitesi için FullSound ile
Philips patentli FullSound teknolojisine sahip Philips GoGear dijital müzik çalar SA2885, 
müziğinize mümkün olan en iyi ses kalitesini sağlıyor. İdeal boyuttaki bu müzik çalar ile MP3 
ve WMA müzik keyfini yanınızda taşıyın.

Müziği kolay ve rahat yașayın
• Müzik tercihlerinize uyacak ekolayzır
• Klasör görünümü, șarkıları hızlı ve kolay bir șekilde bulmanıza yardımcı olur
• FullSound™, MP3'lerde CD dinleme deneyimi yașatır

Müziğiniz ve verileriniz, gittiğiniz her yerde, hep yanınızda
• MP3 ve WMA çalma
• İstediğiniz zaman not almak veya herhangi bir șeyi kaydetmek için ses kaydı
• USB 2.0* ile bilgisayarınızdan hızlı yükleme

Üzerinize takılmaya hazır, kullanıma hazır
• Tak ve çalıștır verileri
• 20 saate kadar müzik çalma
• Șarkılarınızı kolayca sürükleyip bırakın; yazılım gerekmez



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 

olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Metin satır sayısı: 4
• Çözünürlük: 128 x 64
• Tip: OLED

Ses
• Kanal ayırma: 35 dB
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, Rock
• Frekans tepkisi: 80 - 18 000 Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 3mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Ses Geliștirme: FullSound

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 8 GB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik belleği kapasitesi, MP3: 1800 parçaya kadar*

Tuner/Alım/İletim
• Ayarlanmıș istasyon: 20
• Tuner bantları: FM

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Yükseltilebilir bellenim
• İșlev: Tuș kilidi
• Superscroll
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Ses kontrolü

Aksesuarlar
• CD-ROM: Evet, IFU ile, Aygıt Yöneticisi
• Kulaklıklar: AY3816
• Boyun askısı
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu: AY3930

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• USB: Boș USB portu

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 29 x 135 x 213 

mm
• Ambalaj türü: Kapak
• Ürün boyutları (GxDxY): 41 x 41 x 15 mm
• Ürün ağırlığı: 0,029 kg

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Dahili pille kullanım süresi: 20 saate kadar
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
•
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