
 

 

Philips GoGear
MP3-spiller med 
FullSound™

RaGa
2 GB*

SA2RGA02SN
Overlegen lydopplevelse

Solid design og moderne utførelse
La deg henføre av den praktiske og robuste GoGear Raga med FullSound™ som gir liv 
til all den beste MP3-musikken din. I tillegg leveres den med Philips Songbird slik at du 
enkelt kan glede deg over ubegrenset underholdning hvor du enn går.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken

Passer inn i livet ditt
• Audible.com har digitale lydbøker og mye mer
• Aluminiumutførelse for robusthet og slitestyrke
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.
• Opptil 22-timers musikkavspilling
• Fargeskjerm for intuitiv og behagelig navigering

Enkel og intuitiv
• Philips Songbird: ett enkelt program til å oppdage, spille av og synkronisere
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Philips Songbird

Philips Songbird, som leveres med GoGear-
spilleren, er et brukervennlig program som 
gjør at du kan oppdage og spille av alle medier 
og synkronisere trådløst med Philips GoGear-
enheten. Den intuitive og kraftige funksjonen 
for musikkbehandling gjør at du kan oppdage 
nye artister og musikkstiler direkte i 
programmet via musikk- og mediebutikker, 
tjenester og webområder. Spill av ditt eget 
bibliotek og egne medier fra Internett, og 

synkroniser enkelt alt sammen fra PCen til 
Philips GoGear-enheten.

Audible

Audible.com er stedet for det bredeste 
utvalget av digitale lydbøker, magasiner, 
radioprogrammer, stand-up-komedie og mye 
mer som er tilgjengelig for nedlasting. Gled deg 
over bøker i bilen, på trening eller rundt i 
huset. Forfattere og ikoner leser sine egne 
verker, og kjente skuespillere låner stemmen 
sin til favorittbøkene dine. På Audible.com kan 
du bla gjennom og prøve ut over 75 000 
utgaver, inkludert de nyeste bestselgerne og 
tidløse klassikere.

Aluminiumsutførelse

Aluminiumutførelse for robusthet og 
slitestyrke

Fargeskjerm
Fargeskjerm for intuitiv og behagelig navigering

Taleopptak

Taleopptaksfunksjonen gjør GoGear-spilleren 
om til en praktisk diktafon. I tillegg til å spille av 
musikk eller høre på radio, kan du også spille 
inn notater eller påminnelser til skole eller 
arbeid, handlelister og telefonnumre – eller 
kanskje sangtekster? Ved å trykke på 
innspillingsknappen og snakke inn i den 
innebygde mikrofonen komprimeres og lagres 
talemeldinger i det interne minnet. Taleopptak 
gir deg en svært mobil innspillingsenhet hvor 
du kan spille inn hva som helst, når som helst 
og hvor som helst!

Opptil 22-timers musikkavspilling
Den langvarige driftseffekten til denne spilleren 
kommer i form av 22 timer kontinuerlig 
musikkavspilling på bare én lading.

Mappevisning

Mappevisning er en alternativ katalogvisning av 
GoGear-spilleren som gjør at du kan vise alle 
filene på spilleren som om den var en 
datamaskin. Når du velger Mappevisning, blir 
det like enkelt å åpne filer som støttes (dvs. 
musikk, bilder eller videoer), som det er å 
velge filen og trykke på avspillingsknappen.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Oppløsning: 128 x 64
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 1,0 tomme
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 2,54 cm

Lyd
• Programmerbar equalizer
• Frekvensområde: 20–18 000 Hz
• Equalizer-innstillinger: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Signal/støy-forhold: > 84 dB
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,4 mW
• Lydforbedringer: FullSound

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minnekapasitet: 2 GB
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 450 spor*

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Superscroll
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar

• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Lad og spill: når tilkoblet til PC
• Tilpassbar volumgrense

Ekstrautstyr
• Hodetelefoner: AY3819
• USB-kabel: AY3930
• Hurtigstart-guide

Programvare
• Philips Songbird

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt
• Sertifisert miljøvennlig produkt: patentanmeldt

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /

 Windows Vista / Windows 7
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• USB: Ledig USB-port

Drift
• Spilletid med internt batteri: Opptil 22 timer
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 220 mAh

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (BxDxH): 43,3 x 13,6 x 46,0 mm
• Produktvekt: 0,03 kg
• Mål for D-boks (B x D x H): 110 x 30 x 120 mm

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak

Partnere
• 7digital
• Audible
•
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Spesifikasjoner
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* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

http://www.philips.com

