
 

 

Philips GoGear
MP3 přehrávač s funkcí 
FullSound™

Spark
4 GB*

SA2940
Stylová zábava

s funkcí FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
Digitální audiopřehrávač Philips GoGear Spark je mimořádně povedený. Z přehrávače 
září obal alba a vaše písně jsou obohaceny patentovanou technologií FullSound 
společnosti Philips. Předveďte svůj přehrávač a použijte své fotografie jako spořič displeje.

Pro dokonalý zážitek z hudby
• Funkce FullSound™ povyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD
• Přehrávání formátů MP3 a WMA
• Web Audible.com obsahuje digitální audioknihy a další
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát

Stačí jen připnout a jít
• 1,5" barevný displej umožňuje snadnou navigaci a zobrazení obalu alba
• Až 30 hodin přehrávání hudby
• Personalizované prezentace pro doplnění poslechu hudby
• Kolébkové čočky pro snadnou navigaci

Snadný a intuitivní zážitek z hudby
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC
• Jednoduše přetáhněte své skladby – bez nutnosti softwaru
• Přímé nabíjení z počítače prostřednictvím USB



 FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips 
věrně obnovuje zvukové detaily komprimované 
hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a 
vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez 
sebemenšího zkreslení. Protože je založena na 
algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje 
technologie FullSound proslulou zkušenost 
společnosti Phillips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální systém 
(DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější 
basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a 
čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte 
znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve 
formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí 
vaše nohy.

Audible

Hledáte-li nejširší výběr stahování digitálních 
audioknih, časopisů, rádiových show a situačních 
komedií, je vaším cílem web Audible.com. 
Vychutnejte si knihy v autě, v tělocvičně nebo okolo 
domu. Autoři a známé osobnosti čtou své vlastní 
práce a známí herci namluvili vaše oblíbené tituly. Na 
webu Audible.com lze procházet a vyzkoušet více 
než 60 000 položek, včetně nejnovějších bestsellerů 
a nestárnoucí klasiky.
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Přednosti

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.
• USB: USB 2.0 •
Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,46 palec
• Podsvětlení: Ano
• Řádky textu: 5
• Rozlišení: 128 x 128
• Typ: OLED

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Kmitočtová charakteristika: 80 - 18 000 Hz
• Nastavení ekvalizéru: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasika
• Výstupní výkon: 2 x 3 mW
• Odstup signál/šum: >80 dB
• Separace kanálů: 35 dB
• Vylepšení zvuku: FullSound

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 – 320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 48, 

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

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: Ano

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 4 GB
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 900 skladeb*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano

Příslušenství
• Sluchátka: AY3816
• Kabel USB: AY3930
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Popruh na krk: Ano

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 2000 / XP / Vista
• Mechanika CD-ROM: Ano
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Doba provozu na interní baterii: Až 27 hodin
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 43 x 146 x 150 mm
• Typ balení: D-box

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM
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