Philips GoGear
เครื่องเล่น MP4 ที่มี
FullSound™

Ariaz
8GB*

SA2ARA08K

สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ
และเพลิดเพลินกับมัลติมีเดียที่คุณเก็บ
รับฟังเพลงจาก GoGear Ariaz พร้อมมี FullSound™ และ
หูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนเพื่อรับฟังพลังเสียงที่ยอดเยี่ยมขณะเดินทาง
สนุกกับความบันเทิงหลากหลายบนหน้าจอ 2.4 นิ้ว มีโปรแกรม Philips Songbird และสามารถเล่นเพลงได้ยาวนาน
(45 ชั่วโมง) และเล่นวิดีโอ (5 ชั่วโมง)
สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• หูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงดังจากสภาพแวดล้อม
เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• Audible.com ประกอบด้วยหนังสือเสียงดิจิตอลและอื่นๆ
• หน้าจอสีสมบูรณ์ขนาด 2.4" รองรับวิดีโอคุณภาพเยี่ยม
• ฟังเพลงได้นานสูงสุด 45 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง*
• วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS และสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
• บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ
ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์
• Smart Shuffle เพื่อฟังเพลงโปรดก่อนเพลงอื่นๆ
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
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เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
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ไฮไลต์
FullSound™

Audible

หน้าจอสีสมบูรณ์ขนาด 2.4"

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.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

หน้าจอความละเอียดสูงขนาด 2.4
นิ้วของเครื่องเล่น GoGear ให้ภาพวิดีโอคมชัด
สดใส คุณภาพเยี่ยม มีเมนูสีสมบูรณ์แบบ
หน้าจอขนาดใหญ่ทำให้เลือกดูไฟล์มีเดียได้ง่าย
สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์มัล
ติมีเดียอย่างสมบูรณ์แบบในขณะเดินทาง

หูฟังมีระบบขจัดเสียงรบกวน

เพลง 45 ชั่วโมง/วิดีโอ 5 ชั่วโมง
ลืมความยุ่งยากเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้ง
ของเครื่องเล่น GoGear ไปได้เลย
เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นเพลงได้ยาวนานจนน่าท
ึ่งทำให้คุณดื่มด่ำกับการเล่นเพลงโปรดอย่างต่อเ
นื่องได้นานถึง 45 ชั่วโมง
หรือเล่นวิดีโอได้นานถึง 5
ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง
คุณจึงสามารถผ่อนคลายและฟังเพลงได้นานตล
อดวันหรือชมภาพยนตร์ 3
เรื่องติดต่อกันได้ทุกแห่ง

Philips Songbird
วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS
พร้อมสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานี

โปรแกรมใช้งานง่ายหนึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ
เครื่องเล่น GoGear ของคุณ โปรแกรม Philips
Songbird ให้คุณค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมด
แล้วซิงค์สื่อกับเครื่องเล่น Philips GoGear
ของคุณ
เครื่องเล่นมีคุณสมบัติจัดการเพลงได้อย่างมีประ
สิทธิภาพและใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาศิลปิน
และแนวเพลงใหม่ๆ
ได้โดยตรงในโปรแกรมผ่านร้านจำหน่ายสื่อ
เพลง บริการและเว็บไซต์ต่างๆ
เล่นเพลงในไลบรารีและสื่อของคุณจากอินเตอ
ร์เน็ต และซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น
Philips GoGear ของคุณ

หูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนจะทำให้คุณรับฟั
งรายละเอียดของเพลงได้มากขึ้นโดยใช้ระดับเ
สียงต่ำกว่าการใช้หูฟังแบบธรรมดา
การออกแบบแบบ Angled Acoustic
ของหูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวน
โดยยึดลักษณะทางกายวิภาคของช่องหูมนุษย์
ช่วยขจัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ขณะที่เสียงเข้า
สู่หูของคุณโดยตรง
คุณจะยังคงสามารถแยกรายละเอียดของเพลงโ
ดยปราศจากเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม
แม้กระทั่งเมื่อตั้งค่าระดับเสียงที่ระดับปานกลาง
มีที่ครอบหูฟัง 3
ขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ระบบ RDS (Radio Data System)
เป็นมาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารที่สามารถส่
งข้อมูลดิจิตอลไปยังการถ่ายทอดทางวิทยุ FM ได้
เครื่องรับวิทยุ FM ที่รองรับระบบ RDS
ได้จะสามารถแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ อาทิ
ชื่อสถานี รายละเอียดรายการ
ชื่อเพลงและศิลปิน เป็นต้น
คุณสามารถตั้งและจัดเก็บสถานีที่คุณต้องการให้
เป็นช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องเล่น GoGear
ของคุณได้ทุกเวลา สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 20
สถานีคุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุ
ณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแ
ต่ละครั้ง
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ

อุปกรณ์เสริม

•
•
•
•
•

• หูฟัง: AY3834
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่
• สายเคเบิล USB: AY3930

แสงพื้นหลัง: ใช่
ประเภท: LCD
ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 6.10 ซม.
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.4 นิ้ว
ความละเอียด: 320 x 240 พิกเซล

ซอฟต์แวร์
• Philips Songbird: ใช่

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: FullSound, Funk, Hip Hop,
Jazz, Rock, Techno, Classical
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18 000 เฮิร์ตซ์
• กำลังขับ (RMS): 2 x 2.4 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 48, 11.025, 22.050,
8 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media
DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา
รองรับบริการดาวน์โหลด,
และบริการเพลงแบบสมัครสมาชิก
• 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

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่
• ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง:
รอการดำเนินการ

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM: ใช่
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี
(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่,
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3) /
Windows Vista / Windows 7

กำลังไฟ
•
•
•
•

ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
ความจุแบตเตอรี่: 560 mAh
เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว:
ฟังเพลงได้นานถึง 45 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 5
ชั่วโมง

เล่นภาพนิ่ง

ขนาด

• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ใช่

• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 140 x 30 x
120 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 92.0 x 8.9 x 52.0
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.091 กก.

สื่อเก็บข้อมูล
•
•
•
•

ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่
ความจุของหน่วยความจำในตัว: 8 GB
ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 1800 แทร็ค*

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

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

การเล่นวิดีโอ

สะดวกสบาย

การจับสัญญาณเสียง

•
•
•
•
•
•
•

• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ใช่
• การบันทึกวิทยุ FM: ใช่

• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512 kbps

ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
Superscroll: ใช่
เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ใช่
ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ: ใช่
ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ใช่

พันธมิตร
• 7digital: ใช่
• Audible: ใช่
•

วันที่ออก 2012-05-01
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* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64
kbps หรือ MP3 128 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไปขึน
้ อยู่กับระบบปฏิบัตก
ิ ารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง

