
 

 

Philips GoGear
เครื่องเล่น MP4 ที่มี 
FullSound™

Cam
8GB*

SA2CAM08K
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

จับภาพแล้วแบ่งปันช่วงเวลา
จับภาพความสนุกและช่วงเวลาโปรดด้วย GoGear Cam ซึ่งมีกล้องถ่ายรูปในตัวและซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย 
ช่วยให้คุณอัพโหลดและแบ่งปันภาพและวิดีโอออนไลน์ได้ 
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงในพลังเสียงดีเลิศพร้อมมี FullSound™ และหูฟังสวมใส่สบาย

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• หน้าจอสีที่สมบูรณ์ขนาด 2" เพื่อการชมที่ราบรื่นและเพลิดเพลิน
• บันทึกวิดีโอได้นานถึง 2 ชม.
• Composite TV-out เพื่อเล่นและแบ่งปันวิดีโอบนทีวี
• ฟังเพลงได้สูงสุด 12 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้สูงสุด 4 ชั่วโมง
• กล้องถ่ายรูปในตัวเพื่อบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพสแนปช็อต

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์



 Composite TV-out

Composite TV-out 
เพื่อเล่นและแบ่งปันวิดีโอบนทีวี

FullSound™

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

กล้องถ่ายรูปในตัว - PAV

ถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต GoGear 
มีกล้องที่ให้คุณถ่ายภาพวิดีโอและภาพถ่ายได้ทุ
กที่ เพียงกดปุ่มเดียว 
กล้องจะภาพถ่ายและภาพวิดีโอและจัดเก็บไว้เ
ป็นความทรงจำที่แสนประทับใจ 
เพิ่มลูกเล่นให้ภาพด้วยเอฟเฟกต์สี เช่น ขาวดำ, 
รูปสเก็ตช์, สีพิเศษ, เนกาทีฟ หรือซีเปีย ด้วย 
GoGear 
คุณจะไม่พลาดโอกาสในการถ่ายภาพอีก

ช่องเสียบการ์ด MicroSD

อุปกรณ์สำหรับพกพาควรมีขนาดเล็กจึงจะสวยง
ามแต่ไม่รวมถึงความจุของหน่วยความจำ 
ด้วยเครื่องเล่น GoGear 
คุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างเพียงเสี
ยบการ์ด MicroSD เมื่อเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับ 
PC ของคุณ การ์ด MicroSD 
จะปรากฏเป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้ลำดับที่สองเพื่
อการถ่ายโอนข้อมูลที่ทำได้ง่าย 
เพียงโหลดการ์ดของคุณด้วยเนื้อหาที่ต้องการแล
ะเสียบเข้ากับช่องเสียบบนเครื่องเล่นของคุณ 

คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำขนาด 32GB 
เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น 
GoGear ได้ 
คุณจึงไม่ต้องกังวลกับตัวเลือกความบันเทิงอีกต่
อไป

Philips Songbird

โปรแกรมใช้งานง่ายหนึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ
เครื่องเล่น GoGear ของคุณ โปรแกรม Philips 
Songbird ให้คุณค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมด 
แล้วซิงค์สื่อกับเครื่องเล่น Philips GoGear 
ของคุณ 
เครื่องเล่นมีคุณสมบัติจัดการเพลงได้อย่างมีประ
สิทธิภาพและใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาศิลปิน
และแนวเพลงใหม่ๆ 
ได้โดยตรงในโปรแกรมผ่านร้านจำหน่ายสื่อ 
เพลง บริการและเว็บไซต์ต่างๆ 
เล่นเพลงในไลบรารีและสื่อของคุณจากอินเตอ
ร์เน็ต และซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น 
Philips GoGear ของคุณ
SA2CAM08K/97

ไฮไลต์
เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
Cam 8GB* 
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2 นิ้ว
• ความละเอียด: 220x176 (QCIF+), สี 262K
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno
• การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 16k เฮิร์ตซ์
• พลังขับเสียง: 2 x 2.4mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 80 dB
• THD: 0.05% ที่ 1kHz
• การแบ่งช่อง: 40 dB
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 5-192 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

22.050, 24, 8 kHz

การจับสัญญาณเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: MP3
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: MP3
• การบันทึกวิทยุ FM: MP3

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ใช่

การเล่นวิดีโอ
• MPEG4 SP: ความละเอียดสูงถึง VGA, 30 fps, 

อัตราบิตสูงถึง 4Mbps ในรูปแบบ .avi และ .mp4
• วิดีโอ/ ภาพเอาต์พุตไปยังทีวี: ใช่

การบันทึกวิดีโอและสแนปช็อต
• รูปแบบวิดีโอ: MPEG4 + PCM 640x480 VGA 4:3 

(รูปแบบ .avi)
• ซูมวิดีโอ: ดิจิตอล x2
• บันทึกวิดีโอ: 2 ชั่วโมง
• รูปแบบสแนปช็อต: Jpeg ที่ 2M พิกเซล
• โหมดจับภาพสแนปช็อต: โหมดอัตโนมัติ, โหมดฉาก 

(Scene): ขาวดำ, รูปสเก็ตช์, special colour, 
สีเนกาทีฟ, สีซีเปีย

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

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 8 GB
• การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 

MicroSD
• ความจุสูงสุดของการ์ดหน่วยความจำ: 32 GB

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

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ใช่
• การควบคุมระดับเสียง: ใช่
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ใช่
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3818
• สาย USB/ AV: ใช่
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่

ความต้องการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 850mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 
ชั่วโมง

• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 95.8 x 12.8 x 48.8 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.08 กก.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่

ซอฟต์แวร์
• Philips Songbird: ใช่

พันธมิตร
• 7digital: ใช่
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
Cam 8GB* 

* ความเรว็การถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* Windows Media และโลโก้ Windows 

เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* จาก Philips

http://www.philips.com

