
 

 

Philips GoGear
MP4 çalar ve FullSound™

Cam
4GB*

SA2CAM04K
Üstün ses deneyimi

Anı yakalayın ve paylaşın
Yerleşik kameraya ve fotoğraf ve videoları çevrimiçi yüklemenize ve paylaşmanıza olanak 
sağlayan kullanımı kolay yazılıma sahip olan GoGear Kamera ile eğlenceli anları yakalayın. 
FullSound™ ve konforlu kulaklıklarla mükemmel müziğin keyfini çıkarın.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™

Yașamınızı tamamlar
• Kolay ve sezgisel gezinme için 2 inç tam renkli ekran
• 2 saate kadar video kayıt süresi
• TV'de video izleme ve paylașma için Komposite TV çıkıșı
• 12 saate kadar müzik veya 4 saate kadar video
• Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için dahili kamera

Kolay ve sezgisel
• Daha fazla hafıza kapasitesi için microSD kart yuvası
• Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü
• Philips Songbird: keșfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program



 Kompozit TV çıkıșı

TV'de video izleme ve paylașma için Komposite 
TV çıkıșı

FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Dahili kamera - PAV

Hayatın en güzel anlarını yakalayın. GoGear'ınız 
șimdi bir kamerayla birleștirilerek gittiğiniz her 
yerde video ve fotoğraf çekmenize imkan verir. 
Açarak ve tek bir düğmeye basarak fotoğraflar 
ve videolar çekilir ve sevgiyle hatırlanan anılar 
olarak saklanır. Siyah beyaz, eskiz, özel renk, 
negatif veya sepya gibi renk efektleri ile daha 
fazla eğlenceli fotoğraflar ekleyin. GoGear ile 
bir daha asla fotoğraf fırsatlarını 
kaçırmayacaksınız.

microSD kart yuvası

Mobil cihazlar ne kadar küçük olursa o kadar 
iyidir, ama hafıza kapasitesi için aynı șey 
söylenemez. GoGear müzik çalarınıza bir 
microSD kart takarak hem küçük bir cihaza, 
hem de büyük bir hafıza kapasitesi sahip 
olabilirsiniz. Müzik çalarınızı bilgisayara 
bağladığınızda microSD kart ikinci bir 

çıkarılabilir disk olarak algılanarak dosya 
aktarımını kolaylaștıracaktır. Tek yapmanız 
gereken karta istediğiniz içeriği yüklemek ve 
müzik çalarınıza takmak. Satın alacağınız 32GB 
kapasiteye kadar bir hafıza kartıyla GoGear 
hafıza kapasitesini artırabilir ve böylece sınırsız 
eğlence seçeneğine sahip olabilirsiniz.

Philips Songbird

GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, 
kullanımı kolay bir program olan Philips 
Songbird sayesinde ortam dosyalarını keșfedin, 
oynatın ve Philips GoGear'ınız ile zahmetsizce 
senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik 
yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve 
müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden 
bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, 
servisler ve web sitelerinden keșfedin. Kendi 
kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam 
dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile 
Philips GoGear'ınız arasında senkronize edin.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (inç): 2 inç
• Çözünürlük: 220x176 (QCIF+), 262K renk
• En-boy oranı: 4:3

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tekno
• Frekans tepkisi: 45 - 16k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,4mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05
• Kanal ayırma: 40 dB
• Ses Geliștirme: FullSound

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: MP3
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: MP3
• FM radyo kaydı: MP3

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• MPEG4 SP: .avi ve .mp4 için VGA çözünürlük, 30 

fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
• TV'ye Video/ Fotoğraf çıkıșı

Video ve fotoğraf çekimi
• Video formatı: MPEG4 + PCM 640x480 VGA 4:3 

(.avi tașıyıcılar)
• Video zoom özelliği: x2 dijital
• Video kayıt süresi: 2 saat
• Fotoğraf formatı: 2 MP Jpeg
• Fotoğraf çekme modu: Otomatik Mod, Sahne 

Modu: Siyah Beyaz, taslak, özel renk, negatif, sepya

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM
• Ayarlanmıș istasyon: 20

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
• Harici Depolama: Micro SD hafıza kartı yuvası
• Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 32 GB

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Ses kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3818
• USB/ AV kablosu
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil kapasitesi: 850mAh
• Pil Tipi: LI Polimer
• Dahili pille kullanım süresi: 12 saate kadar müzik 

veya 4 saate kadar video
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY): 95,8 x 12,8 x 48,8 mm
• Ürün ağırlığı: 0,08 kg

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Yazılım
• Philips Songbird

İș ortakları
• 7digital
•
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* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 

Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten

http://www.philips.com

