
 

 

Philips GoGear
MP3 player cu FullSound™

Spark
4 GB*

SA2945
Divertisment cu stil

cu FullSound™ pentru a aduce muzica MP3 la viaţă
Player-ul audio digital Philips GoGear Spark aduce pătratul la modă. Coperţile de albume 
fac player-ul să strălucească în timp ce melodiile dvs. sunt puse în valoare de tehnologia 
FullSound brevetată de Philips. Etalaţi-vă player-ul cu fotografiile dvs. ca screensaver.

Pentru un divertisment muzical deosebit
• Radio FM cu 20 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Redare MP3 și WMA
• Audible.com oferă cărţi audio digitale și multe altele
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice

Gata de purtat, gata de plecare
• Ecran full color de 1,5" pentru navigare ușoară și afișarea coperţii albumului
• Redare până la 30 ore de muzică
• Prezentare personalizată de diapozitive pentru a acompania audiţia muzicală
• Obiectiv de excepţie pentru navigare ușoară

Experienţă muzicală ușoară și intuitivă
• Vizualizarea dosarelor pentru organizarea și vizualizarea fișierelor media ca pe PC
• Trageţi și plasaţi ușor cântecele – nu necesită software
• Încărcare direct de la PC prin USB



 FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 

amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

Audible

Audible.com este destinaţia dvs. pentru cea 
mai cuprinzătoare colecţie de cărţi audio 
digitale, reviste, emisiuni radio, spectacole 

stand-up comedy și mai multe disponibile 
pentru descărcare. Bucuraţi-vă de cărţi în 
mașină, în sala de sport sau în jurul casei. 
Autorii și personalităţile își citesc propriile 
opere, iar actorii celebri vă narează titlurile 
preferate. La Audible.com puteţi răsfoi și 
beneficia de mostre din peste 75.000 de 
selecţii, inclusiv cele mai recente best seller-uri 
și clasicii fără vârstă.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,46 inch
• Linii de text: 5
• Rezoluţie: 128 x 128
• Tip: OLED

Sunet
• Personalizare egalizator
• Răspuns în frecvenţă: 80 - 18 000 Hz
• Setări egalizator: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tehno, 

Clasică
• Putere de ieșire: 2 x 3 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 80 dB
• Separare canale: 35 dB
• Caracteristici superioare sunet: FullSound

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP
• Prezentare

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate memorie încorporată: 4 GB
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

900 de piese*

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Confort
• Indicator baterie descărcată
• Funcţie: Blocarea tastaturii
• Superscroll
• Controlul volumului
• Upgrade al firmware-ului

Accesorii
• Căști: AY3816
• Husă
• Cablu USB: AY3930
• Ghid de iniţiere rapidă

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 27 ore
• Reîncărcabilă: Da, prin USB

Dimensiuni
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 88 x 88 x 57 mm
• Tip ambalaj: Casetă de bijuterii

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: FM

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM
• Înregistrare radio FM: ADPCM
•
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