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2 GB*

SA2RGA02K
Superior experiência de som

Design resistente e acabamento moderno
Perca a cabeça com o GoGear Raga usável e duradouro com FullSound™ para dar vida 
à sua música MP3 favorita. Além disso, é fornecido com o Philips Songbird para que possa 
desfrutar de entretenimento fácil e ilimitado onde quer que vá.

Excelente qualidade de som
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3

Complementa a sua vida
• Audible.com oferece livros áudio digitais e muito mais
• Acabamento em alumínio para robustez e durabilidade
• Rádio FM com 20 predefinições para mais opções de música
• Gravação de voz para tomar notas ou gravar qualquer coisa, a qualquer altura
• Até 22 horas de reprodução de música

Fácil e intuitivo
• Philips Songbird: um programa simples para descobrir, reproduzir, sincronizar
• Vista de pastas para organizar e visualizar os ficheiros multimédia como faz no seu computador



 FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música em MP3 comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 
quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos 
conhecimentos da Philips na reprodução 
musical com o poder da última geração do 
Digital Signal Processor (DSP). Como 
resultado são obtidos graves mais cheios, com 
mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a 
música em MP3 comprimida num som realista 
que lhe tocará a alma e dará movimento aos 
seus pés.

Philips Songbird

Um programa simples e fácil de utilizar 
fornecido com o seu leitor GoGear. O Philips 
Songbird permite-lhe descobrir e reproduzir 
todos os seus ficheiros multimédia e 
sincronizá-los, na perfeição, com o Philips 
GoGear. Estas funções de gestão de música 
intuitivas e poderosas permitem-lhe descobrir 
novos artistas e estilos de música directamente 
no programa através de lojas, serviços e Web 
sites de música e multimédia. Reproduza a sua 
própria biblioteca e ficheiros multimédia da 
Internet e sincronize, na perfeição, todos os 
ficheiros do seu PC para o Philips GoGear.

Audible

Audible.com é o seu destino para descarregar 
a mais vasta selecção de livros áudio digitais, 
revistas, programas de rádio, stand-up comedy 
e muito mais. Oiça livros no carro, no ginásio 
ou pela casa. Oiça autores e celebridades ler os 
próprios trabalhos ou actores famosos narrar 
as suas obras favoritas. Em Audible.com pode 
procurar e obter mais de 75 000 selecções, 
incluindo os êxitos de vendas mais recentes e 
os clássicos de sempre.

Acabamento em alumínio

Acabamento em alumínio para robustez e 
durabilidade

Vista de pastas

A vista da pasta é uma vista de directório 
opcional do leitor GoGear, que permite ver 
todos os ficheiros no seu leitor como se se 
tratasse de um computador. Depois de 
seleccionar a vista da pasta, abrir qualquer 
ficheiro suportado (ou seja, música, imagens ou 

vídeos) é tão fácil quanto seleccionar o ficheiro 
e premir Reproduzir.

Gravação de voz

A Função de Gravação Digital converte o 
leitor GoGear num aparelho de gravação 
digital. Além de reproduzir música ou ouvir 
rádio, pode igualmente gravar notas ou 
lembretes para o trabalho ou escola, gravar 
listas de compras e números de telefone - até 
mesmo letras de canções. Premindo o botão 
de gravação e falando para o microfone 
incorporado, as mensagens de voz são 
comprimidas e armazenadas na memória 
interna integrada. A Função de Gravação 
Digital oferece um gravador de voz altamente 
portátil que permite gravar tudo, a qualquer 
hora e em qualquer lugar!

Rádio FM com 20 predefinições

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
GoGear. Basta sintonizar a estação que deseja 
programar e premir e manter premido o botão 
de programação para memorizar a frequência. 
Pode programar até 20 estações de rádio e 
desfrutar dos seus programas preferidos em 
movimento.

Até 22 horas de reprodução de música
A potência de longa duração deste leitor 
fornece 22 horas de reprodução contínua de 
música com um só carregamento.
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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Resolução: 128 x 64
• Tipo: LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 1,0 polegada
• Tamanho do ecrã na diagonal (cm): 2,54 cm

Som
• Equalizador personalizável
• Frequência de resposta: 20 - 18 000 Hz
• Definições do equalizador: Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tecno, Clássica
• Relação sinal/ruído: > 84 dB
• Separação de canais: 45 dB
• Potência de saída (RMS): 2 x 2,4 mW
• Melhoramento do som: FullSound

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

FLAC, APE
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxa de bits WMA: 5 - 320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

22,050, 8 kHz

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade da memória incorporada: 2 GB
• Conforme classe armazenamento massa
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 450 

faixas *

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comodidade
• Função: Toda a minha música em movimento
• Superscroll
• Controlo do volume
• Firmware actualizável
• Indicação de carga: Na interface do utilizador
• Carregar e reproduzir: quando ligado a um PC
• Limite de volume personalizável

Acessórios
• Auscultadores: AY3819
• cabo USB: AY3930
• Manual de início rápido

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo
• Produto ecológico certificado: pendente

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3) / 

Windows Vista / Windows 7
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 22 horas
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade das pilhas: 220 mAh

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 43,3 x 13,6 x 46,0 

mm
• Peso do produto: 0,03 kg
• Dimensões da D-box (LxPxA): 110 x 30 x 120 mm

Captação de Áudio
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz
• Gravação de rádio FM

Software
• Philips Songbird

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM

Parceiros
• 7digital
• Audible
•
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Especificações
Leitor MP3 com FullSound™
RaGa 2 GB* 

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.

http://www.philips.com

