
 

 

Philips GoGear
เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอช
นิด Flash

4GB*

SA3345
สนุกกับเพลงและวิดีโอได้ทุกที่

รวมทั้ง MP3, WMA, ภาพถ่าย และวิทยุ FM
ดื่มด่ำกับภาพยนตร์ เพลง และภาพถ่ายด้วยเครื่องเล่นเพลงและวิดีโอของ Philips ที่มีจอ LCD ขนาด 
2.4” เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดูภาพถ่าย 
คุณสามารถร้องตามเพลงที่คุณชื่นชอบด้วยเนื้อเพลงบนหน้าจอ

สัมผัสประสบการณ์ในการฟังเพลงและชมวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา
• เพลิดเพลินกับการชมวิดีโอเรื่องโปรดของคุณ แม้ในขณะเดินทาง
• สนุกกับเพลง MP3 และ WMA พร้อมทั้งวิทยุ FM
• เล่น MPEG4 ที่ 20fps
• ดูเนื้อเพลงบนจอภาพ

สนุกได้ทันที
• จอ LCD สี 2.4" QVGA เพื่ออรรถรสในการรับชมวิดีโอ
• ซอฟต์แวร์ Philips Video Converter สำหรับแปลงไฟล์วิดีโอของคุณ
• Folder Browsing ที่จะค้นหาไฟล์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
• ลากและวางเพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
• รองรับไฟล์ TXT พร้อมการทำบุ๊คมาร์คอัตโนมัติ

สนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด
• สนุกกับการฟังเพลงได้ถึง 20 ชั่วโมง หรือชมวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง*
• ชาร์จจากเครื่อง PC ของคุณได้โดยตรง โดยใช้ USB
• ดาวน์โหลดจาก PC ของคุณอย่างรวดเร็วด้วย USB 2.0*
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* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 
kbps หรือ MP3 128 kbps

* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง
• บรรทัดข้อความ: 7
• ความละเอียด: QVGA, 320 x 240 พิกเซล, จำนวนสี 

65K
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.4 นิ้ว

เสียง
• การแบ่งช่อง: 40 dB
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Rock, Funk, 

Hip Hop, Techno, Spoken word
• การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 16k เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85 dB
• พลังขับเสียง: 2 x 2.5mW
• THD: 1%
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• รองรับป้าย ID3: ชื่ออัลบั้มและชื่อศิลปิน
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• รองรับการแสดงเนื้อเพลง: ไฟล์ .lrc และ ID3 tag 

ในเครื่อง

การจับสัญญาณเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุหน่วยความจำเพลง, WMA: สูงถึง 1900 

แทร็ค*
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

สะดวกสบาย
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเกรดได้
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
• SuperPlay
• Superscroll
• การควบคุมระดับเสียง

อุปกรณ์เสริม
• CD-ROM: มี พร้อมด้วย IFU, Device Manager, 

Media converter
• หูฟัง: AY3815
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• สายเคเบิล USB: AY3930

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเกรด
• ซอฟต์แวร์ Media Converter ของ Philips: 

แปลงไฟล์สำหรับเครื่องเล่นได้ในรูปแบบต่อไปนี้ : 
AVI (รูปแบบ Microsoft video1),MPEG-1,2,4, 
DVD(*.vob),MOV,WMV,RM ฯลฯ 
จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Quicktime (สำหรับไฟล์ 
MOV) และ WMP10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า 
(สำหรับไฟล์ WMV)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัปเกรดของ PC)

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows Vista, XP, ME, 2000
• USB: พอร์ต USB อิสระ

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 93.8 x 12.4 x 55.9
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.075 กก.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 146 x 136 x 43 มม.

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 850mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 20 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 
ชั่วโมง

• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

การเล่นวิดีโอ
• MPEG4 SP: MEPG4 SP: สูงถึง 320 x 240 ที่ 384kbps 

(วิดีโอ), 128kbps (ออดิโอ), 8~48kHz, สูงถึง 20fps 
เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .avi

• MPEG4 ASP: MEPG4 ASP: สูงถึง 320 x 240 ที่ 
384kbps (วิดีโอ), 128kbps (ออดิโอ), 8~48kHz, 
สูงถึง 15fps เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .avi

• WMV9: WMV9 SP: สูงถึง 320 x 240 ที่ 384kbps 
(วิดีโอ), 128kbps (ออดิโอ), 44.1kHz, สูงถึง 15fps 
เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .wmv

•
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