
 

 

Philips GoGear
MP3 prehrávač s funkciou 
FullSound™

Spark
2 GB*

SA2925
Zábava so štýlom

s funkciou FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
S digitálnym audio prehrávačom Philips GoGear Spark budete vždy hranato štýloví. Obaly albumov 
žiaria na prehrávači a vaše skladby zdokonaľuje patentovaná technológia FullSound spoločnosti 
Philips. Dodajte svojmu prehrávaču jedinečný vzhľad vďaka fotografiám ako šetričom obrazovky.

Pre jedinečné potešenie z hudby
• Rádio FM s 20 predvoľbami pre viac hudobných možností
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Prehrávanie MP3 a WMA
• Na stránke Audible.com nájdete digitálne zvukové knihy a omnoho viac
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek

Vytovorené na nosenie vonku
• 1,5” (3,8 cm) plnofarebný displej pre ľahkú navigáciu a prezeranie obalov albumov
• Až 30 hodín prehrávania hudby
• Personalizované prezentácie, ktoré budú sprevádzať vaše počúvanie
• Výkyvná šošovka umožňuje jednoduchú navigáciu

Jednoduchý a intuitívny zážitok z hudby
• Zobrazenie priečinkov na organizovanie a zobrazovanie súborov médií podobne ako vo vašom 

PC
• Jednoducho potiahnite a pustite skladby pomocu myši – nie je potrebný žiadny softvér
• Priame nabíjanie z PC prostredníctvom USB



 FullSound™

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 

hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše 
nohy.

Audible

Audible.com je vašou destináciou s najširším 
výberom digitálnych zvukových kníh, 
magazínov, rádiových vysielaní, zábavných 

relácií a ďalšieho obsahu na prevzatie. 
Vychutnávajte si knihy v aute, v telocvični alebo 
vo svojej domácnosti. Autori a veľké postavy 
čítajú svoje vlastné diela a slávni herci 
nahovorili vaše obľúbené tituly. Na stránke 
Audible.com môžete prehľadávať a vypočuť si 
vzorky z viac ako 75 000 titulov, vrátane 
najnovších bestsellerov aj nadčasovej klasiky.
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

1,46 palec
• Riadky textu: 5
• Rozlíšenie: 128 x 128
• Typ: OLED

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Frekvenčná odozva: 80 - 18 000 Hz
• Nastavenia ekvalizéra: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• Výstupný výkon: 2 x 3 mW
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB
• Oddelenie kanálov: 35 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, BMP
• Prezentácia

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 2 GB
• V súlade s triedou Mass storage
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až do 450 

skladieb*

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia slabej batérie
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll
• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware

Príslušenstvo
• Slúchadlá: AY3816
• Puzdro
• USB kábel: AY3930
• Stručná príručka spustenia

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000/XP/

Vista
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• USB: Voľný port USB

Príkon
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 27 hodín
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 88 x 88 x 57 mm
• Typ balenia: Kazeta typu šperkovnica

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 20
• Pásma tunera: FM

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM
• Nahrávanie rádia FM: ADPCM
•
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