
 

 

Philips GoGear
FullSound™ ile MP3 çalar

Spark
2GB*

SA2925
Şık eğlence

MP3 müziğe hayat veren FullSound™ ile
Philips GoGear Spark dijital müzik çalar sayesinde hep havalı olacaksınız. Philips patentli 
FullSound teknolojisi sayesinde şarkıları güçlü ses çıkışıyla dinlerken, albüm kapakları 
cihazınızı renklendirecek. Fotoğraflarınızı ekran koruyucu olarak kullanın ve havanızı atın.

Mükemmel müzik keyfi için
• Daha fazla müzik seçeneği için 20 hafızalı FM radyo
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• MP3 ve WMA çalma
• Audible.com, dijital sesli kitaplar ve daha fazlasını sunar
• İstediğiniz zaman not almak veya herhangi bir șeyi kaydetmek için ses kaydı

Üzerinize takılmaya hazır, kullanıma hazır
• Kolay gezinme ve albüm kapağı için 1,5 inç Tam renkli ekran
• 30 saate kadar müzik çalma
• Müzik dinlerken izleyebileceğiniz kișisel slayt gösterileri
• Kolay gezinme için hareketli mercek

Kolay ve sezgisel müzik deneyimi
• Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü
• Șarkılarınızı kolayca sürükleyip bırakın; yazılım gerekmez
• USB yoluyla bilgisayardan doğrudan șarj



 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.

Audible

Dijital sesli kitaplar, dergiler, radyo 
programları, stand-up gösterileri ve çok daha 

fazlasını indirmek için geniș bir arșiv 
arıyorsanız, Audible.com adresinde 
bulabilirsiniz. Otomobilde, spor salonunda 
veya evin herhangi bir yerinde kitap keyfi. En 
sevdiğiniz kitap ve konuları yazarlarının kendi 
sesinden ya da ünlü aktörlerin sesinden 
dinleyin. Audible.com'da aralarında en son 
çıkan çok satanlar ve asla eskimeyecek olan 
klasiklerin de bulunduğu 60.000'den fazla eser 
arasından seçim yapabilirsiniz.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Çapraz ekran boyutu (inç): 1,46 inç
• Metin satır sayısı: 5
• Çözünürlük: 128 x 128
• Tip: OLED

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Frekans tepkisi: 80 - 18 000 Hz
• Ekolayzır ayarları: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Tekno, Klasik
• Çıkıș Gücü: 2 x 3mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Kanal ayırma: 35 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
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 

24, 8 kHz

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP
• Slayt gösterisi

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Dahili bellek kapasitesi: 2 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik belleği kapasitesi, MP3: 450 parçaya kadar*

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

Kullanılabilirlik
• Düșük pil seviyesi göstergesi

• İșlev: Tuș kilidi
• Superscroll
• Ses kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3816
• Çanta
• USB kablosu: AY3930
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

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

• USB: Boș USB portu

Güç
• Dahili pille kullanım süresi: 27 saate kadar
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar
• Karton boyutları (GxDxY): 88 x 88 x 57 mm
• Ambalaj türü: Mücevher kutusu

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

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