
 

 

Philips GoGear
MP3-spiller med 
FullSound™

Spark
8 GB*

SA2980
Underholdning med stil

med FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
Philips GoGear Spark digital lydspiller gjør det kult å være firkantet. Albumomslag får 
spilleren til å stråle mens sangene forbedres av Philips' patenterte FullSound-teknologi. Vis 
frem spilleren med bildene dine som skjermsparer.

For suveren musikknytelse
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• MP3- og WMA-avspilling
• Audible.com har digitale lydbøker og mye mer
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.

Klar til å brukes, klar til å gå
• 1,5" fargeskjerm for enkel navigering og albumcover
• Opptil 30-timers musikkavspilling
• Personlig lydbildefremvisning som utfyller musikken
• Bevegelig linse for enkel navigering

Enkel og intuitiv musikkopplevelse
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen
• Dra og slipp sangene – du trenger ingen programvare
• Direkte lading fra PCen via USB



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer 
den dramatisk, slik at du kan oppleve CD-musikk 
uten forvrengning. FullSound er basert på en 
algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer 
Philips' anerkjente ekspertise innen 
musikkgjengivelse med kraften i den nyeste 
generasjonen av digital signalbehandling (DSP). 
Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, 
økt stemme- og instrumentklarhet og stor 
detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-
musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Audible

Audible.com er stedet for det bredeste utvalget av 
digitale lydbøker, magasiner, radioprogrammer, 
stand-up-komedie og mye mer som er tilgjengelig for 
nedlasting. Gled deg over bøker i bilen, på trening 
eller rundt i huset. Forfattere og ikoner leser sine 
egne verker, og kjente skuespillere låner stemmen 
sin til favorittbøkene dine. På Audible.com kan du bla 
gjennom og prøve ut over 75 000 titler, inkludert de 
nyeste bestselgerne og tidløse klassikere.
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Høydepunkter
• USB: USB 2.0 •
Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 1,46 tomme
• Bakbelysning
• Tekstlinjer: 5
• Oppløsning: 128 x 128 piksler
• Type: OLED

Lyd
• Programmerbar equalizer
• Frekvensområde: 80–18 000 Hz
• Equalizer-innstillinger: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Utgangseffekt: 2 x 3 mW
• Signal/støy-forhold: > 80 dB
• Kanalseparasjon: 35 dB
• Lydforbedringer: FullSound

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Lysbildefremvisning

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minnekapasitet: 8 GB
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 1800 spor*

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet
• Indikator for lavt batteri
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Superscroll
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar

Tilbehør
• Hodetelefoner: AY3816
• USB-kabel: AY3930
• Hurtigstart-guide
• Nakkestropp

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows 2000 / XP / Vista
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• CD-ROM-stasjon
• USB: Ledig USB-port

Drift
• Spilletid med internt batteri: Opptil 27 timer
• Oppladbar: Ja, med USB

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 43 x 146 x 150 mm
• Emballasjetype: D-boks

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: ADPCM
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