
 

 

Philips GoGear
Hordozható videolejátszó, 
FullSound™

8 GB
1,8"-es színes kijelzővel

SA3285
Élvezze filmjeit utazás közben

FullSound hangzással a kiváló hangminőségért
Élvezze a Philips által szabadalmaztatott FullSound technológiát alkalmazó Philips GoGear SA3285 
digitális audio/video lejátszó által kínált csúcsminőségű audioélményt. Hallgassa kedvenc MP3 és 
WMA zeneszámait, és nézze legkedvesebb videóit az 1,8"-es színes képernyőn – akár útközben is.

Zenehallgatás és a videózás – bárhol és bármikor
• MP3 és WMA lejátszása
• Hangfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor
• FM rádió 20 programozott állomással a zenei lehetőségek bővítéséért
• Nézze meg kedvenc filmklipjeit útközben*
• A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna

Fényképek és videók a keze ügyében
• 1,8"-es színes kijelző az egyszerű navigálás és fényképnézegetés érdekében
• Videofájlok 220x176 pixel felbontásban
• Philips Media Converter a videofájlok és fényképek konvertálásához

Tökéletes szórakozás útközben is
• Zenelejátszás akár 20 órán keresztül
• Gyors letöltések a számítógépéről USB 2.0 kapcsolattal*



 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.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás: Van
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,8 hüvelyk
• Szövegsorok: 5
• Felbontás: 176 x 220 képpont
• Típus: LCD

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó: Van
• Hangszínszabályzó beállításai: FullSound, Funky, 

Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Klasszikus
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 3 mW
• Jel-zaj arány: > 80 dB
• Csatornaszétválasztó: 35 dB
• Hangkiemelés: FullSound

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

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

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

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Diavetítés: Van

Médiatárolás
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség: Van
• Beépített memória kapacitása:: 8 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 1800 

zeneszám*

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

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Van
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés: Van
• Hangerőszabályzás: Van
• Frissíthető firmware: Van

Tartozékok
• CD-ROM: Igen, IFU, Device Manager és Media 

Converter
• Fejhallgatók: AY3816
• USB-kábel: AY3930
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Van

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez
• Médiakonverter a Philips számára: A következő 

formátumokat konvertálja a lejátszóra: AVI 
(Microsoft video1 formátum), MPEG-1, 2, 4, DVD 
(*.vob), MOV, WMV, RM stb. Quicktime (MOV-
hoz) és legalább WMP10 (WMV-hez) szükséges.

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék: Van

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM meghajtó: Van
• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

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

• USB: Szabad USB-port

Tápkapcsoló
• Akku típusa: LI-Polimer
• Játékidő belső akkuval: Akár 20 órányi audió vagy 4 

órányi videó
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 37,.5 x 135 x 213 mm
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék tömege: 0,049 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 80 x 10,4 x 45

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

Videolejátszás
• SMV: 850 kb/s, 220 x 176, 24 kép/s

Audiofelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM
•
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* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

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

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* Opcionális verziók kaphatók rádióval vagy anélkül

http://www.philips.com

