
 

Philips GoGear
Lyd- og videospiller med 
fastminne

2 GB*

SA3225
Se på video mens du er på farten

med FullSound, som gir suveren lydkvalitet
Unn deg den beste lydkvaliteten med Philips GoGear digitale lyd-/videospiller SA3225 
med Philips' patenterte FullSound-teknologi. Lytt til MP3- og WMA-musikk og se på 
videoer på en 1,8" fargeskjerm når du er på farten.

Lytt til musikk og se film – når som helst og hvor som helst
• MP3- og WMA-avspilling
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.
• FM-radio med 20 forvalg for flere musikkvalg
• Se på favorittfilmklippene dine når du er på farten*
• FullSound™ for å få CD-opplevelse på MP3-musikken

Bilder og video alltid tilgjengelig
• 1,8" LCD-fargeskjerm for enkel navigering og bildevisning
• Se på videofiler med en oppløsning på 220 x 176 piksler
• Philips Media Converter til konvertering av video- og bildefiler

All underholdningen på farten
• Opptil 20 timer musikkavspilling
• Hurtige nedlastinger fra PCen via USB 2.0
 



 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 klarhet i stemmer og instrumenter og stor 
detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-
musikken i virkelighetstro lyd som kommer til å røre 
sjelen din og bevege føttene dine.
SA3225/02

Høydepunkter

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 

kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* Alternative versjoner med eller uten radio er tilgjengelige
• Taleopptak: ADPCM
•

Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 1,8 tomme
• Tekstlinjer: 5
• Oppløsning: 176 x 220 piksler
• Type: LCD

Lyd
• Equalizer kan tilpasses
• Equalizer-innstillinger: FullSound, Funk, Hiphop, 

Jazz, Rock, Techno, Klassisk
• Frekvensområde: 80–18 000 Hz
• Utgangseffekt: 2 x 3 mW
• Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
• Kanalseparasjon: 35 dB
• Lydforbedringer: FullSound

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

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

22,050, 24, 8 kHz

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Lysbildefremvisning

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

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

Anvendelighet
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Indikator for lavt batteri
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Superbla
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar

Tilbehør
• CD-ROM: Ja, med IFU, Device Manager og Media 

Converter
• Hodesett: AY3816
• USB-kabel: AY3930
• Hurtigstartveiledning

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere
• Media Converter for Philips: Konverterer følgende 

formater til spilleren: AVI(Microsoft video1-
format), MPEG-1,2,4, DVD(*.vob), MOV, WMV, 
RM osv. Trenger Quicktime (til MOV) og WMP10 
eller senere (til WMV) installasjoner..

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• PC-operativsystem: Windows 2000 / XP / Vista
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

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

• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Batteritype: LI-Polymer
• Spilletid med internt batteri: Opptil 20 timer lyd 

eller 4 timer video
• Oppladbar: Ja, med USB

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 37,5 x 135 x 213 mm
• Emballasjetype: Sammenleggbar
• Produktvekt: 0,049 kg
• Produktmål (BxDxH): 80 x 10,4 x 45

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM

Videoavspilling
• SMV: 850 kbps, 220 x 176, 24 fps

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Innebygd mikrofon: mono
Spesifikasjoner
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