
 

 

Philips GoGear
MP3 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Spark
2 GB*-os

SA2SPK02S
Felülmúlhatatlan hangélmény

Szórakoztató stílus
A GoGear Spark lejátszó egyedi megjelenést nyújt! A FullSound™ technológiának és a kiváló 
hangminőséget biztosító kényelmes fülhallgatóknak köszönhetően élvezheti a zenét útközben. 
A lemezborító, a Songbird program és az FM-rádió is hozzájárul a remek szórakozáshoz.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Puha gumi fülhallgató a kényelmes zenehallgatáshoz

Minőséget hoz életébe
• Az audible.com weboldalon egyetlen helyen digitális hangoskönyvek és más tartalmak óriási 

választéka vár Önre
• 1,44"-es színes kijelző az egyszerű és intuitív navigációhoz
• Beépített csipesz a könnyű viselet érdekében
• FM rádió RDS funkcióval és 20 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez
• Hangfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor
• Akár 22 órányi zenelejátszás

Egyszerű és intuitív
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• Az intelligens lejátszási sorrenddel azt hallgathatja meg először, amit a legjobban szeret
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó 
CD-zenét hallgathat –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

Philips Songbird

A GoGear lejátszón megtalálható egyszerű, 
könnyen kezelhető program, a Philips Songbird 
segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes 
médiafájlját, és gond nélkül szinkronizálhatja 
Philips GoGear készülékével. Az intuitív és 
hatékony zenekezelési funkciókkal új 
előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel 
közvetlenül a programban, zene- és 
médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak 
segítségével. Játssza le saját könyvtárát és 
médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja 
őket egyszerűen PC-jéről a Philips GoGear 
készülékre.

Audible

Az audible.com weboldalon a digitális 
hangoskönyvek, magazinok, rádióműsorok, 
stand-up comedy előadások és más letölthető 
tartalmak legszélesebb választéka várja Önt. 
Ismerje meg a könyvek nyújtotta különleges 
élményt autójában, az edzőteremben, vagy akár 
a kertben végzett tevékenységek közben. 
Elismert szerzők olvassák fel saját műveiket, az 
előadók szerepében pedig híres színészeket 
hallhat. Az audible.com weboldalon több, mint 
75 000 cím között böngészhet és hallgathat 
mintákat, beleértve a legutóbbi bestsellereket 
és az időtlen klasszikusokat is.

1,44"-es színes kijelzős
1,44"-es színes kijelző az egyszerű és intuitív 
navigációhoz

Puha gumi fülhallgató
A puha gumiba ágyazott fülhallgatókkal a 
zenehallgatás mindig kényelmes, hiszen lágyan 
alkalmazkodnak a fül méretéhez és formájához. 
A puha párnák garantáltan elfeledtik Önnel 
örökre a múlt összes kényelmetlen 
fülhallgatóját.

Intelligens lejátszási sorrend

Az intelligens lejátszási sorrenddel azt 
hallgathatja meg először, amit a legjobban 
szeret

Hangfelvétel

A hangfelvételhez lejátszóját egy egyszerűen 
kezelhető diktafonná alakíthatja. A készülék 
zenelejátszás és rádióhallgatás mellett, 
jegyzeteket vagy emlékeztetőket is felvehet 
munkahelyi vagy iskolai feladataihoz, 
bevásárlólistát készíthet vagy telefonszámokat 
rögzíthet – de akár dalszövegeket is írhat! Ha 
lenyomja a felvétel gombot, és belebeszél a 
beépített mikrofonba, a hangüzenetek 
tömörítve a beépített belső memóriába 
kerülnek. A hangfelvevő funkció szabadon 
hordozható diktafont ad a kezébe, amellyel 
bármikor, bárhol, bármit felvehet!

Mappanézet

A Mappanézet a GoGear lejátszó egyik 
lehetséges könyvtárnézete, amellyel a lejátszón 
található összes fájlt megtekintheti, mintha 
számítógépen nézné. A Mappanézet 
kiválasztása után bármelyik támogatott fájl (pl. 
zene, kép vagy videó) megnyitása olyan könnyű, 
mint a fájl kiválasztása és a Lejátszás gomb 
megnyomása.

Akár 22 órányi zenelejátszás
A lejátszó egyetlen töltéssel hosszú ideig, 22 
órán át képes folyamatos zenelejátszásra.
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Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,44 hüvelyk
• Háttérvilágítás
• Felbontás: 128 x 128
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (cm): 3,66 cm

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Frekvenciaátvitel: 20 - 18 000 Hz
• Hangszínszabályzó beállításai: Funky, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Klasszikus
• Jel-zaj arány: > 84 dB
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Hangzásjavítás: FullSound
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 2,4 mW

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 8 kHz
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; zeneszolgáltatások 
letöltése és előfizetése

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP
• Diavetítés

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória kapacitása:: 2 GB
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 450 

zeneszám *

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen

• Külön hangerőszabályzók
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3832
• USB-kábel: AY3930
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Szoftver
• Philips Songbird

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék
• Tanúsított környezetbarát termék: függőben

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / 

Windows 7
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• USB: Szabad USB-port

Tápellátás
• Játékidő belső akkuval: Akár 22 óra
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 220 mAh
• Akku típusa: LI-Polimer

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 46,8 x 14,5 x 46,8 

mm
• Termék tömege: 0,031 kg
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 110 x 30 x 

120 mm

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel
• FM-rádiófelvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 20
• Hangolási sávok: FM

Partnerek
• 7digital
• Audible
•
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* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
számokkal számolva.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függhet.

http://www.philips.com

