
 

 

Philips GoGear
FullSound™ ile MP3 çalar

Spark
4GB*

SA2SPK04S
Üstün ses deneyimi

Eğlenirken tarzınızı yansıtın
GoGear Spark sayesinde hep havalı olacaksınız! Bu kompakt müzik çalar FullSound™ 
özelliğinin yanı sıra, yüksek kaliteli konforlu kulaklıklarıyla yolda mükemmel ses deneyimi 
sunuyor. Sınırsız eğlence için Albüm Kapağı, Songbird ve FM Radyo özellikleriyle birleştirin.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Dinleme konforu sağlayan yumușak lastik kulaklıklar

Yașamınızı tamamlar
• Audible.com, dijital sesli kitaplar ve daha fazlasını sunar
• Kolay ve sezgisel gezinme için 1,44 inç tam renkli ekran
• Kolay tașıma için dahili klips
• Daha fazla müzik seçeneği için RDS özellikli ve 20 hafızalı FM radyo
• İstediğiniz zaman not almak veya herhangi bir șeyi kaydetmek için ses kaydı
• 22 saate kadar müzik çalma

Kolay ve sezgisel
• Philips Songbird: keșfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program
• Akıllı Karıștırma ile en çok neyi istiyorsanız onu dinleyin
• Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Philips Songbird

GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, 
kullanımı kolay bir program olan Philips 
Songbird sayesinde ortam dosyalarını keșfedin, 
oynatın ve Philips GoGear'ınız ile zahmetsizce 
senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik 
yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve 
müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden 
bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, 
servisler ve web sitelerinden keșfedin. Kendi 
kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam 
dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile 
Philips GoGear'ınız arasında senkronize edin.

Audible

Dijital sesli kitaplar, dergiler, radyo 
programları, stand-up gösterileri ve çok daha 
fazlasını indirmek için geniș bir arșiv 
arıyorsanız, Audible.com adresinde 
bulabilirsiniz. Otomobilde, spor salonunda 
veya evin herhangi bir yerinde kitap keyfi. En 
sevdiğiniz kitap ve konuları yazarlarının kendi 
sesinden ya da ünlü aktörlerin sesinden 
dinleyin. Audible.com'da aralarında en son 
çıkan çok satanlar ve asla eskimeyecek olan 
klasiklerin de bulunduğu 75.000'den fazla eser 
arasından seçim yapabilirsiniz.

1,44 inç tam renkli ekran
Kolay ve sezgisel gezinme için 1,44 inç tam 
renkli ekran

Yumușak lastik kulaklıklar
Yumușak lastik kulaklıklar müzik keyfiniz için 
konfor sunar. Yumușak plastik kapak 
kulaklıkları kaplar ve kulağınızın șekline ve 
boyutuna rahatça uyar. Acı verici kulaklıklardan 
müzik dinlemeyi geçmiște bırakan yumușak bir 
kulak yastığı sunar.

RDS özellikli/20 hafızalı FM radyo

RDS (Radyo Veri Sistemi), dijital bilgilerin FM 
radyo yayınları üzerinden aktarılmasına olanak 

veren bir iletișim protokolü standardıdır. RDS 
özellikli FM radyo alıcıları, istasyon adı, 
program bilgileri, șarkı adı ve sanatçı gibi yararlı 
bilgileri görüntüleyebilir. Bir radyo istasyonunu 
istediğiniz zaman, GoGear cihazının kanal 
hafızasına kaydedebilirsiniz. Saklanabilen 20 
hazır ayarlı radyo istasyonu ile, her seferinde 
frekansı manuel olarak ayarlamak zorunda 
kalmadan en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızlı 
bir șekilde ulașabilirsiniz.

Akıllı Karıștırma

Akıllı Karıștırma ile en çok neyi istiyorsanız onu 
dinleyin

Ses kaydı

Ses kaydı, GoGear müzik çalarınızı bir ses kayıt 
cihazına dönüștürür. Müzik çalmanın ya da 
radyo dinlemenin yanı sıra, iș ya da okulla ilgili 
hatırlatıcı notlar kaydedebilir, alıșveriș 
listelerini ya da telefon numaralarını – hatta 
șarkı sözlerini kaydedebilirsiniz. Kaydetme 
düğmesine basar ve dahili mikrofona 
konușursanız ses mesajları sıkıștırılır ve dahili 
hafızaya kaydedilir. Ses kaydetme size, her șeyi, 
her zaman, her yerde kaydedebilmenizi 
sağlayan son derece portatif ses kayıt cihazı 
sağlar!
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Görüntü/Ekran
• Çapraz ekran boyutu (inç): 1,44 inç
• Arka ıșık
• Çözünürlük: 128 x 128
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (cm): 3,66 cm

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Frekans tepkisi: 20 - 18 000 Hz
• Ekolayzır ayarları: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Tekno, Klasik
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB
• Kanal ayırma: 45 dB
• Ses Geliștirme: FullSound
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 2,4 mW

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 

8 kHz
• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınabilir Cihazlar için 

Windows Media DRM ile müzik yükleme ve 
abonelik desteği

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP
• Slayt gösterisi

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Dahili bellek kapasitesi: 4 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik belleği kapasitesi, MP3: 900 parçaya kadar*

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș kilidi
• Superscroll
• Yükseltilebilir bellenim
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı arayüzünde

• Özel ses düzeyi kontrolleri
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken
• Kișiye özel ses düzeyi sınırı

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3832
• USB kablosu: AY3930
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Yazılım
• Philips Songbird

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün
• Onaylı çevreci ürün: beklemede

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / 

Windows 7
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• USB: Boș USB portu

Güç
• Dahili pille kullanım süresi: 22 saate kadar
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 220 mAh
• Pil Tipi: LI Polimer

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY): 46,8 x 14,5 x 46,8 mm
• Ürün ağırlığı: 0.031 kg
• D-box boyutları (GxDxY): 110 x 30 x 120 mm

Ses Kaydı
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı
• FM radyo kaydı

Tuner/Alım/İletim
• Ayarlanmıș istasyon: 20
• Tuner Bantları: FM

İș ortakları
• 7digital
• Audible
•
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* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

http://www.philips.com

