
 

 

Philips GoGear
MP3-soitin ja FullSound™

RaGa
4 Gt*

SA2RGA04SN
Loistava äänenlaatu

Vankka muotoilu ja moderni viimeistely
MP3-musiikin herättää eloon kannettava, kestävä GoGear Raga, jossa on FullSound™-
toiminto. Siinä on myös Philips Songbird, joten voit nauttia musiikista kaikkialla helposti ja 
rajattomasti.

Huippulaadukas ääni
• FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon

Täydentää elämääsi
• Audible.comissa on muun muassa digitaalisia äänikirjoja
• Alumiinipinta kestää käyttöä
• Äänitallennus kaikenlaiseen äänen tallentamiseen kaikkialla
• Jopa 22 tunnin toistoaika
• Värinäytön ansiosta selaaminen on helppoa

Helppokäyttöinen
• Philips Songbird: helppo ohjelma sisällön etsimiseen, toistamiseen, synkronointiin
• Kansionäkymässä mediatiedostoja voi käsitellä kuin tietokoneessa



 FullSound™

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.

Philips Songbird

Helppokäyttöinen Philips Songbird -ohjelma 
toimitetaan GoGear-soittimen mukana. Sillä 
voit etsiä ja toistaa kaikkia mediatiedostoja ja 
synkronoida tiedostot saumattomasti Philips 
GoGearin kanssa. Sen intuitiivisilla ja 
tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit 
tutustua uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin 
suoraan ohjelmassa musiikki- ja 
mediakaupoissa, -palveluissa ja -sivustoissa. 
Toista oman kirjastosi sisältöä ja 

mediatiedostoja internetistä ja synkronoi 
kaikki saumattomasti tietokoneesta Philips 
GoGeariin.

Audible

Audible.com-sivustossa on laaja valikoima 
digitaalisia äänikirjoja, lehtiä, radio-ohjelmia, 
stand-up-komiikkaa ja paljon muuta sisältöä, 
jota voit ladata. Nauti kirjoista autossa, 
kuntosalilla tai kotona. Kirjailijat lukevat omia 
töitään ja kuuluisat näyttelijät esittävät 
suosikkiteoksiasi. Audible.com-sivustossa voit 
valita yli 75 000 teoksen valikoimasta, joka 
sisältää viimeisimmät myyntimenestykset ja 
ajattomat klassikot.

Alumiinipinta

Alumiinipinta kestää käyttöä

Värinäyttö
Värinäytön ansiosta selaaminen on helppoa

Äänitallennus

Äänentallennus tekee GoGear-soittimesta 
sanelukoneen. Levyjen ja radion kuuntelemisen 
lisäksi voit siis sanella koulu- ja 
työmuistiinpanoja, ostoslistoja sekä 
puhelinnumeroita – tai vaikka laulaa halutessasi. 
Kun painat tallennuspainiketta ja puhut 
mikrofoniin, ääni pakataan ja tallennetaan 
sisäiseen muistiin. Äänentallennus tekee 
soittimesta kevyesti mukana kulkevan 
sanelukoneen, jolla voit tallentaa mitä tahansa 
milloin haluat!

Jopa 22 tunnin toistoaika
Tämä soitin toistaa musiikkia jatkuvasti jopa 22 
tunnin ajan yhdellä latauksella.

Kansionäkymä

Kansionäkymä on GoGear-soittimen 
valinnainen hakemistonäkymä, jossa näytetään 
kaikki soittimessa olevat tiedostot samalla 
tavalla kuin tietokoneessa. Kun valitset 
Kansionäkymän, tuettujen tiedostojen (esim. 
musiikki-, kuva- tai videotiedostot) avaaminen 
on yhtä helppoa kuin tiedoston valitseminen ja 
toistopainikkeen painaminen.
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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Tarkkuus: 128 x 64
• Tyyppi: LCD
• Ruudun halkaisija (tuuma): 1,0 tuumaa
• Ruudun koko (cm): 2,54 cm

Ääni
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuusvaste: 20 - 18 000 Hz
• Taajuuskorjaimen asetukset: Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tekno, Klassinen
• Signaali/kohina-suhde: >84 dB
• Kanavaerottelu: 45 dB
• Lähtöteho (RMS): 2 x 2,4 mW
• Äänenparannus: FullSound

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• WMA-bittinopeudet: 5–320 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 

48 kHz
• MP3-näytenopeus: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 

8 kHz

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Sisäinen muistikapasiteetti: 4 Gt
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: Jopa 900 

kappaletta*

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Käytön mukavuus
• Toiminto: Näppäimistölukko
• Superscroll
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Päivitettävä ohjelmisto
• Latausilmaisin: Käyttöliittymässä

• Lataa ja pelaa: liitettynä tietokoneeseen
• Mukautettava äänenvoimakkuuden rajoitus

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: AY3819
• USB-johto: AY3930
• Pikaopas

Ohjelmisto
• Philips Songbird

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote
• Sertifioitu luontoystävällinen tuote: odottaa

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3) / 

Windows Vista / Windows 7
• Internet-yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin 

tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin 
laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen 
päivityksiin)

• USB: Vapaa USB-portti

Virta
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 22 tuntia
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Ladattava: Kyllä, USB:n kautta
• Akun kapasiteetti: 220 mAh

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 43,3 x 13,6 x 46,0 mm
• Tuotteen paino: 0,03 kg
• D-box-mitat (L x S x K): 110 x 30 x 120 mm

Äänensieppaus
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus

Kumppanit
• 7digital
• Audible
•
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* Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien 
kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps 
(MP3).

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

http://www.philips.com

