
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม 
FullSound™

Spark
4GB*

SA2947
บันเทิงอย่างมีสไตล์

พร้อม FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
เครื่องเล่นเพลงระบบดิจิตอล Philips GoGear Spark ตอกย้ำความทันสมัยเป็นทวีคูณ Album art 
ทำให้เครื่องเล่นเปล่งแสงแวววาวขณะเล่นเพลงด้วยเทคโนโลยี FullSound ที่จดสิทธิบัตรโดย Philips 
อวดโฉมเครื่องเล่นโดยใช้ภาพถ่ายของคุณเป็นภาพพักหน้าจอ

สะดวกในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่
• ภาพสไลด์ส่วนตัวเพื่อเล่นประกอบการฟังเพลงของคุณ
• หน้าจอสีที่สมบูรณ์ขนาด 1.5 นิ้วเพื่อการนาวิเกตและ Album art อย่างง่ายดาย
• Rocking lens ที่ทำให้ง่ายต่อการค้นหา
• เล่นเพลงได้นานถึง 30 ชั่วโมง

สำหรับการเพลิดเพลินกับเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• Audible.com ประกอบด้วยหนังสือเสียงดิจิตอลและอื่นๆ
• การเล่น MP3 และ WMA
• ตั้งสถานีวิทยุ FMไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
• การบันทึกเสียงและการเล่นเพลงแบบ AMR

สัมผัสประสบการณ์การฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ลากและวางเพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
• ชาร์จได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ผ่าน USB



 FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ 
Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง 
MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง 
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง 
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเ
พี้ยน FullSound 
ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังข
อง Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal 
Processor (DSP) รุ่นล่าสุด 
ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง 

ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา
กขึ้น 
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี 
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิ
ตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุ
ณ

Audible

Audible.com 
คือคำตอบของคุณในการเลือกหนังสือเสียงดิจิต

อล นิตยสาร รายการวิทยุ การแสดงตลก 
และอื่นๆ สำหรับดาวน์โหลดได้ 
เพลิดเพลินกับหนังสือในรถยนต์ 
โรงยิมหรือบริเวณรอบๆ บ้าน 
โดยมีผู้แต่งและบุคคลที่มีชื่อเสียงอ่านงานเขียน
ของพวกเขา 
และนักแสดงชื่อเสียงโด่งดังให้เสียงบรรยายหนัง
สือที่คุณชื่นชอบ ที่ Audible.com แห่งนี้ 
คุณสามารถเบราส์และทดลองฟังได้มากกว่า 
75,000 รายการ 
รวมทั้งหนังสือที่ขายดีและหนังสือยอดนิยมตลอ
ดกาล
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ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.46 นิ้ว
• แสงพื้นหลัง: ผ่านการรับรอง
• บรรทัดข้อความ: 5
• ความละเอียด: 128 x 128
• ประเภท: OLED

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ผ่านการรับรอง
• การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18 000 เฮิร์ตซ์
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• พลังขับเสียง: 2 x 3mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 80 dB
• การแบ่งช่อง: 35 dB
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 48, 11.025, 22.050, 24, 

8 kHz

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ผ่านการรับรอง

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ผ่านการรับรอง
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค*

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ผ่านการรับรอง

• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• Superscroll: ผ่านการรับรอง
• การควบคุมระดับเสียง: ผ่านการรับรอง
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ผ่านการรับรอง

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3816
• สายเคเบิล USB: AY3930
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง
• สายคล้องคอ: ผ่านการรับรอง

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ผ่านการรับรอง

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows 2000 / XP / Vista
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• ไดรฟ์ CD-ROM: ผ่านการรับรอง
• USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: สูงถึง 27 ชั่วโมง
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

ขนาด
• ขนาดกล่อง (กxยxส): 43 x 146 x 150 มม.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การจับสัญญาณเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM
• การบันทึกวิทยุ FM: ADPCM
•
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