
 

 

Philips GoGear
MP4 player com 
FullSound™

Ariaz
16 GB*

SA2ARA16K
Experiência sonora superior

Curta todo o conteúdo multimídia que conseguir armazenar
Curta o GoGear Ariaz com FullSound™ e fones de ouvido com isolamento acústico para um som 
excepcional em qualquer lugar. Divirta-se a valer com a tela de 2,4” e o Philips Songbird e 
aproveite o tempo de reprodução incrivelmente longo de músicas (45 horas) e vídeos (5 horas).

Qualidade de som excelente
• FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
• Fones de ouvido com isolamento acústico para minimizar os ruídos externos

Complementa a sua vida
• O Audible.com disponibiliza audiolivros digitais e muito mais
• Display 6,1 cm (2,4")
• Reprodução de até 45 horas de música ou 5 horas de vídeo
• Rádio FM com RDS e 20 estações pré-sintonizadas: mais opções de música
• Gravação de voz para criar lembretes ou gravar o que quiser, a qualquer momento

Fácil e intuitivo
• Philips Songbird: um programa simples para explorar, reproduzir e sincronizar
• Smart Shuffle para ouvir primeiro suas músicas favoritas
• Modo de exibição de pastas para organizar e exibir arquivos de mídia como em seu PC



 FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-
as substancialmente para que o CD 
reproduzido não apresente nenhuma 
distorção. Baseado em um algoritmo de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Philips Songbird

Simples e fácil de usar, o Philips Songbird é um 
programa fornecido com o GoGear player que 
permite que você explore e reproduza todas 
as suas mídias e sincronize-as perfeitamente 
com o Philips GoGear. Com os recursos de 
gerenciamento de música intuitivos e 
poderosos, você poderá descobrir artistas e 
estilos musicais direto desse programa por 
meio de lojas, serviços e sites de música e 
mídia. Reproduza sua própria biblioteca e suas 
mídias pela Internet e sincronize tudo com 
perfeição do PC para o Philips GoGear.

Audible

O Audible.com é o lugar certo para você 
baixar a maior seleção de conteúdo digital, 
como audiolivros, revistas, programas de 
rádio, apresentações de comediantes e muito 
mais. Ouça livros no carro, na academia ou 
pela casa. Autores e ícones da literatura fazem 
a leitura de suas próprias obras, e atores 
famosos narram seus livros favoritos. No 
Audible.com, você pode pesquisar e obter 
amostras de mais de 75 mil seleções, incluindo 
os mais recentes campeões de vendas e 
clássicos da literatura.

Fones de ouvido com isolamento 
acústico

Os fones de ouvido com isolamento acústico 
permitem que você ouça mais detalhes das 
músicas em um volume mais baixo, o que não 
é possível em fones de ouvido convencionais. 
Baseado na anatomia do canal auditivo 
humano, o design articulado dos fones de 
ouvido com isolamento acústico cria uma 
vedação perfeita entre o som do ambiente e o 
canal auditivo, eliminando ruídos ao fundo 
indesejados e emitindo o som direto para seus 
ouvidos. Mesmo em um volume moderado, 
você pode perceber os detalhes da música sem 
ruídos externos. As luvas dos fones estão 
disponíveis em três tamanhos para um ajuste 
perfeito em seus ouvidos.

Display em cores 6,1 cm/2,4"

O lindo display de 6,1 cm (2,4") de alta 
resolução do GoGear player oferece uma 
excelente qualidade de vídeo e imagens nítidas 
e vibrantes. Com um menu totalmente 
colorido, a tela grande permite uma fácil 
navegação por arquivos de mídia para uma 
experiência multimídia completa, em qualquer 
lugar.

45 horas de música/5 horas de vídeo
Esqueça o incômodo de ter que recarregar 
constantemente a bateria do GoGear player. 
Com a bateria de longa duração deste 
aparelho, você pode curtir ininterruptamente 
suas músicas favoritas por até 45 horas ou seus 
vídeos por até 5 horas — tudo isso com 
apenas uma carga. Agora, você pode relaxar e 
ouvir suas músicas o dia todo ou assistir ao 
equivalente a três filmes sem interrupção em 
qualquer lugar.

Rádio FM com RDS e 20 estações pré-
sintonizadas

Com o RDS (Sistema de dados de rádio), um 
padrão de protocolo de comunicação, é 
possível obter informações digitais 
transmitidas de rádios FM. Receptores de 
rádio FM habilitados para RDS exibem 
informações úteis que incluem a estação, 
detalhes da programação, título da música, 
artista etc. Você pode armazenar uma estação 
desejada como canal pré-sintonizado no 
GoGear player na hora que quiser. Com as 20 
estações de rádio pré-sintonizadas 
armazenadas, você acessará rapidamente suas 
estações de rádio favoritas sem precisar ficar 
sintonizando manualmente as freqüências.
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Imagem/tela
• Luz de fundo
• Tipo: LCD
• Medida diagonal da tela (pol.): 2,4 polegadas
• Resolução: 320 x 240 pixels
• Medida diagonal da tela (cm): 6,10 cm

Som
• Personalização com equalizador
• Ajustes do equalizador: FullSound, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno, Clássica
• Resposta em frequência: 20 a 18.000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 84 dB
• Separação de canais: 45 dB
• Recursos de áudio: FullSound
• Potência de saída (W RMS): 2 x 2,4 mW

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE
• Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
• Taxas de transferência de WMA: 5-320 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de amostragem de MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

para dispositivos portáteis; suporta download e 
serviços de assinatura de músicas

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG, BMP
• Apresentação de slides

Mídia de armazenamento
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Compat. classe de armazen. em massa
• Capacidade da memória integrada: 16 GB
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: Até 

3.600 faixas*

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Praticidade
• Controles de volume exclusivos
• Função: Bloqueio do teclado
• Superscroll
• Firmware atualizável
• Indicação de carga da bateria: Na interface de 

usuário
• Carrega e reproduz: quando conectado ao 

computador
• Limite de volume personalizável

Acessórios
• Fones de ouvido: AY3834
• Cabo USB: AY3930
• Guia de início rápido

Software
• Philips Songbird

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo
• Produto com o Certificado Verde: pendente

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP3) / 

Windows Vista / Windows 7
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar 

documentos de suporte atualizados, manuais, 
futuros firmwares e atualizações de softwares para 
PC)

• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Capacidade da bateria: 560 mAh
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução c/ bateria integrada: Até 45 

horas de áudio ou 5 horas de vídeo
• Recarregável: Sim, via USB

Dimensões
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 92,0 x 8,9 x 52,0
• Peso do produto: 0,091 kg
• Dimensões da D-box (LxPxA): 140 x 30 x 120 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Pré-sintonia de estações: 20

Reprodução de vídeo
• WMV9: 320 x 240, 30 qps, 512 kbps

Captura de áudio
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz
• Gravação de rádio FM

Parceiros
• 7digital
• Audible
•
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* A capacidade de armazenamento baseia-se em 4 minutos por música 
e em codificação de 64 kbps para WMA ou 128 kbps para MP3.

* A velocidade real da transferência pode variar de acordo com o 
sistema operacional e com a configuração do software.

* 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível 
será menor.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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