
 

 

Philips GoGear
MP3 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Spark
2 GB*-os

SA2920
Stílusos szórakoztatás

az MP3 zenét garantáltan életre keltő FullSound™ technológiának köszönhetően

A Philips GoGear Spark digitális audiolejátszó divatba hozza a négyzetes formát. A lejátszón 
fényesen láthatók az albumborítók, miközben a Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája 
megszólaltatja a dalokat. Lejátszóján saját fotókat is beállíthat képernyővédőként.

A nagyszerű zenehallgatási élményért
• A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna
• MP3 és WMA lejátszása
• Az audible.com weboldalon egyetlen helyen digitális hangoskönyvek és más tartalmak óriási 

választéka vár Önre
• Hangfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor

Viselésre kész, útra kész
• 1,5"-es színes kijelző a könnyed navigáció, és az albumborítók megjelenítése érdekében
• Akár 30 órányi zenelejátszás**
• Személyre szabott diavetítés a zenehallgatáshoz társítva
• Forgatható lencse a könnyed navigáció érdekében

Egyszerű és intuitív hozzáférés a zenei élményhez
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné
• A dalok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre
• Közvetlen töltés számítógépről USB-n keresztül



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja 
vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, 
jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, vagyis Ön 
valóban magával ragadó CD-zenét hallgathat –– 
torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási 
algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert 
hangreprodukálási szakértelmét a legújabb 
generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével 
egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, 
a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, 
amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Audible

Az audible.com egy weboldal, ahol a digitális 
hangoskönyvek, magazinok, rádióműsorok, stand-up 
comedy előadások és más letölthető tartalmak 
legszélesebb választéka várja Önt. Ismerje meg a 
könyvek nyújtotta különleges élményt autójában, az 
edzőteremben, vagy akár a kertben végzett 
tevékenységek közben. Elismert szerzők olvassák fel 
saját műveiket, az előadók szerepében pedig híres 
színészeket hallhat. Az audible.com weboldalon 
több, mint 60 000 cím között böngészhet és 
hallgathat mintákat, beleértve a legutóbbi 
bestsellereket és az időtlen klasszikusokat is.
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Fénypontok
• FM-rádiófelvétel: ADPCM
•

Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,46 hüvelyk
• Háttérvilágítás: Van
• Szövegsorok: 5
• Felbontás: 128 x 128
• Típus: OLED

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó: Van
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Hangszínszabályzó beállításai: Funky, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Klasszikus
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 3 mW
• Jel-zaj arány: > 80 dB
• Csatornaszétválasztó: 35 dB
• Hangkiemelés: FullSound

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• MP3 mintavételezési sebességek: 16, 32, 48, 

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

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Diavetítés: Van

Médiatárolás
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória kapacitása:: 2 GB
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség: Van
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 450 

zeneszám *

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Van
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés: Van
• Hangerőszabályzás: Van
• Frissíthető firmware: Van

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3816
• USB-kábel: AY3930
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Van
• Nyakpánt: Van

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék: Van

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• CD-ROM meghajtó: Van
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• USB: Szabad USB-port

Tápkapcsoló
• Játékidő belső akkuval: Akár 27 óra
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 43 x 146 x 

150 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz

Audiofelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM
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