
 

 

Philips GoGear
Audio/video prehrávač 
typu Flash

2 GB*

SA3225
Vychutnajte si svoje videá v pohybe

s FullSound pre vynikajúcu kvalitu zvuku
Doprajte si najlepšiu možnú kvalitu zvuku s digitálnym prehrávačom zvuku/videa Philips GoGear 

SA3225, ktorý obsahuje patentovanú technológiu FullSound spoločnosti Philips. Vychutnajte si hudbu 

vo formáte MP3 a WMA a zobrazte videá na 1,8" (4,6 cm) farebnej obrazovke všade, kam pôjdete.

Užívajte si hudbu a video - kedykoľvek a kdekoľvek
• Prehrávanie MP3 a WMA
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek
• Rádio FM s 20 predvoľbami pre viac hudobných možností
• Sledujte vaše obľúbené filmové klipy na cestách*
• FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie

Fotografie a videá stále poruke
• 1,8" (4,6 cm) farebný displej pre ľahkú navigáciu a prezeranie obrázkov
• Vychutnajte si videosúbory v rozlíšení 220 x 176 pixelov
• Philips Media Converter pre konvertovanie videosúborov a fotografií

Celá vaša zábava na cestách
• Až 20 hodín prehrávania hudby
• Rýchle prevzatie súborov z PC cez USB2.0*



 FullSound™
Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej 
hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, 
takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek 
skreslenia. Technológia FullSound založená na 
pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v 
hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho 
procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. 
Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a 
dôrazom, zdokonalená priezračnosť hlasu a 
hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu 
objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 
v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu 
a roztancuje vaše nohy.
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Hlavné prvky

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov 

a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* Dostupné sú voliteľné verzie s rádiom alebo bez rádia
• Nahrávanie hlasu: ADPCM
•

Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

1.8 palec
• Riadky textu: 5
• Rozlíšenie: 176 x 220 pixelov
• Typ: displej LCD

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Nastavenia ekvalizéra: FullSound, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno, Classical
• Frekvenčná odozva: 80 - 18 000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 3 mW
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB
• Oddelenie kanálov: 35 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32; 44,1; 48 kHz
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prezentácia

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• V súlade s triedou Mass storage
• Kapacita pamäte: 2 GB
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až do 450 

skladieb*

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní
• Indikácia slabej batérie
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll
• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno s návodom na obsluhu, 

správcom zariadení, konvertorom médií
• Slúchadlá: AY3816
• USB kábel: AY3930
• Stručná príručka spustenia

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu
• Konvertor médií pre zariadenia Philips: Konvertuje 

nasledujúce formáty do prehrávača: AVI (formát 
Microsoft video1), MPEG-1, 2, 4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM atď., vyžaduje program 
Quicktime (pre MOV) a WMP10 alebo vyššie 
uvedené inštalácie (pre WMV).

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM
• Operačný systém počítača: Windows 2000/XP/

Vista
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• USB: Voľný port USB

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 20 hodín 

zvuku alebo 4 hodiny videa
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 37,5 x 135 

x 213 mm
• Typ balenia: Uzatvorené
• Hmotnosť produktu: 0,049 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 80 x 10,4 x 45

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 20
• Upevnenia tuneru: FM

Prehrávanie videa
• SMV: 850 kb/s, 220 x 176, 24 záb./s

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
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