
 

 

Philips GoGear
MP4 player με FullSound™

Ariaz
16GB*

SA2ARA16K
Ανώτερη εμπειρία ήχου

Και απολαύστε όσα πολυμέσα μπορείτε να χωρέσετε
Συντονιστείτε στο GoGear Ariaz με FullSound™ και ακουστικά απομόνωσης ήχου 
για απίθανο ήχο καθ' οδόν. Απολαύστε πλούσια διασκέδαση με την οθόνη 2,4", το 
Philips Songbird και ατέλειωτη μουσική (45 ώρες) και βίντεο (5 ώρες).

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Η διεύθυνση Audible.com περιλαμβάνει ψηφιακά audiobook και πολλά ακόμη
• Πλήρως έγχρωμη οθόνη 2,4" για απίθανη ποιότητα βίντεο
• Αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 45 ώρες ή βίντεο μέχρι 5 ώρες
• Ραδιόφωνο FM με RDS και 20 προεπιλογές για περισσότερες επιλογές μουσικής
• Φωνητικές εγγραφές για να κρατάτε σημειώσεις ή να να εγγράφετε οτιδήποτε, 
οποτεδήποτε

Εύκολα και έξυπνα
• Philips Songbird: Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, αναπαράγετε, συγχρονίσετε
• Λειτουργία Smart Shuffle για να ακούτε πρώτα αυτό που σας αρέσει περισσότερο
• Προβολή φακέλου για οργάνωση και προβολή αρχείων πολυμέσων όπως στον 
υπολογιστή σας



 FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

Philips Songbird

Το Philips Songbird, ένα απλό, εύχρηστο 
πρόγραμμα που συνοδεύει το GoGear 
player, σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψετε και να αναπαράγετε όλα τα 
μέσα σας, καθώς και να το συγχρονίσετε 
χωρίς κόπο με το Philips GoGear. Τα έξυπνα 
και πανίσχυρα χαρακτηριστικά διαχείρισης 
μουσικής που διαθέτει σάς επιτρέπουν να 

ανακαλύπτετε νέους καλλιτέχνες και μουσικά 
στιλ απευθείας στο πρόγραμμα μέσω 
καταστημάτων μουσικής και μέσων, 
υπηρεσιών και ιστοσελίδων. Αναπαράγετε 
τη δική σας βιβλιοθήκη και μέσα από το 
internet και συγχρονίστε τα πάντα χωρίς 
κόπο από τον υπολογιστή στο Philips 
GoGear.

Audible

Η διεύθυνση Audible.com αποτελεί τον 
προορισμό σας για την μεγαλύτερη συλλογή 
audiobook, περιοδικών, ραδιοφωνικών 
εκπομπών, stand-up comedy, κ.α. έτοιμων για 
λήψη. Απολαύστε τα βιβλία στο αυτοκίνητο, 
το γυμναστήριο ή το σπίτι. Οι συγγραφείς 
και τα είδωλά σας διαβάζουν τους 
αγαπημένους σας τίτλους βιβλίων. Στη 
διεύθυνση Audible.com μπορείτε να 
πλοηγηθείτε και να αναζητήσετε πάνω από 
75.000 επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των 
τελευταίων best seller και των διαχρονικών 
κλασσικών έργων.

Ακουστικά απομόνωσης ήχου

Χάρη στα ακουστικά απομόνωσης ήχου, 
ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες 
μουσικής σε χαμηλότερη ένταση απ' ό,τι 
είναι δυνατό σε τυπικά ακουστικά. Με βάση 

την πλήρη κατανόηση της ανατομίας του 
καναλιού του ανθρώπινου αυτιού, ο 
σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία των 
ακουστικών με απομόνωση ήχου δημιουργεί 
τέλεια μόνωση ανάμεσα στην πηγή ήχου του 
περιβάλλοντος και το κανάλι του αυτιού, 
εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο θόρυβο από 
το περιβάλλον ενώ κατευθύνει τον ήχο 
απευθείας στο αυτί σας. Ακόμα και στις πιο 
χαμηλές ρυθμίσεις έντασης, μπορείτε να 
ξεχωρίζετε τις λεπτομέρειες της μουσικής 
χωρίς να αποσπάστε από εξωτερικούς 
θορύβους. Τα επικαλύμματα ακουστικών 
είναι διαθέσιμα σε τρία μεγέθη για άψογη 
εφαρμογή.

Έγχρωμη οθόνη 2,4"

Η μοντέρνα έγχρωμη οθόνη 2,4" υψηλής 
ανάλυσης του GoGear player παρέχει 
εξαιρετική ποιότητα βίντεο και ζωηρές, 
ευκρινείς εικόνες. Σε συνδυασμό με το 
πλήρες έγχρωμο μενού, η μεγάλη οθόνη 
επιτρέπει εύκολη πλοήγηση στα αρχεία 
μέσων ολοκληρώνοντας την εμπειρία 
πολυμέσων εν κινήσει.

45 ώρες για μουσική/5 ώρες για βίντεο
Ξεχάστε το άγχος σας να πρέπει να 
φορτίζετε συνεχώς την μπαταρία του 
GoGear player. Αυτή η συσκευή 
παρατεταμένης λειτουργίας σάς επιτρέπει 
να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας 
κομμάτια με έως και 45 ώρες συνεχούς 
αναπαραγωγής μουσικής ή έως 5 ώρες 
αναπαραγωγής βίντεο, με μία μόνο φόρτιση. 
Τώρα μπορείτε να χαλαρώσετε και να 
ακούσετε μουσική όλη την ημέρα ή να 
παρακολουθήσετε βίντεο διάρκειας 
αντίστοιχης με τη διάρκεια 3 συνεχόμενων 
ταινιών οπουδήποτε βρίσκεστε.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 6,10 εκ.
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 2,4 ίντσα
• Ανάλυση: 320 x 240 pixel

Ήχος
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: FullSound', Φανκ, Χιπ 
χοπ, Τζαζ, Ροκ, Τέκνο, Κλασική

• Ενίσχυση ήχου: FullSound'
• Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 18 000 Hz
• Ισχύς (RMS): 2 x 2,4 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 16, 32, 48, 11,025, 
22,050, 8 kHz

• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 
Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
μουσικής

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμός bit WMA: 5-320 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP
• Slide show

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 16 GB
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: Έως και 

3600 κομμάτια*

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Superscroll
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Φόρτιση & αναπαραγωγή: με σύνδεση σε 

υπολογιστή
• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: AY3834
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Καλώδιο USB: AY3930

Λογισμικό
• Philips Songbird

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο
• Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν: εκκρεμεί

Απαιτήσεις συστήματος
• Μονάδα CD-ROM
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 
ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και 
αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)

• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 
(SP3) / Windows Vista / Windows 7

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 560 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Έως 
και 45 ώρες για ήχο ή 5 ώρες για βίντεο

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 92,0 x 8,9 x 52,0
• Βάρος προϊόντος: 0,091 κ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Ζώνες δέκτη: FM

Αναπαραγωγή βίντεο
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512 kbps

Λήψη ήχου
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής
• Εγγραφή ραδιοφώνου FM

Συνεργάτες
• 7digital
• Audible
•
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* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών 
ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

http://www.philips.com

