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SA3ARA04K
Ανώτερη εμπειρία ήχου

Και απολαύστε όσα πολυμέσα μπορείτε να χωρέσετε
Συντονιστείτε στον εκπληκτικό ήχο της συσκευής MP4 GoGear Ariaz με FullSound της Philips, με 

ακουστικά με απομόνωση θορύβου. Απολαύστε μουσική στη διαπασών χωρίς να ανησυχείτε για 

τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, με το SafeSound. Ανακαλύψτε και συγχρονίστε έναν ολόκληρο 

κόσμο μουσικής με το Songbird.

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.
• SafeSound για μέγιστη μουσική απόλαυση χωρίς κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας
• Ενσωματωμένο ηχείο για να μοιράζεστε την ψυχαγωγία σας
• Υποστήριξη μη απωλεστικής κωδικοποίησης FLAC & APE για ποιότητα ήχου ακριβείας

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Έγχρωμη οθόνη 6,1 εκ. (2,4") για εκπληκτική ποιότητα βίντεο
• Αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 36 ώρες ή βίντεο μέχρι 5 ώρες
• Ραδιόφωνο FM με RDS και 30 προρυθμίσεις για περισσότερες επιλογές μουσικής
• Φωνητικές εγγραφές για να κρατάτε σημειώσεις ή να να εγγράφετε οτιδήποτε, 
οποτεδήποτε

Εύκολα και έξυπνα
• Philips Songbird: Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, αναπαράγετε, συγχρονίσετε
• LikeMusic για λίστες αναπαραγωγής με τραγούδια που συνδυάζονται υπέροχα



 FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

SafeSound

Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε ελεύθερα 
και στο έπακρο τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στην ακοή σας. Δημιουργία της Philips, το 
SafeSound αναλύει συνεχώς τη στάθμη του 
ήχου στη συσκευή σας GoGear MP3 player 
της Philips και σας ειδοποιεί αν η ένταση του 

ήχου και η έκθεση σε αυτόν μπορούν να 
βλάψουν μακροπρόθεσμα την ακοή σας. Για 
να το αποφύγετε, μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση σε χαμηλότερο επίπεδο, ή να 
επιτρέψετε στο SafeSound να ρυθμίσει 
αυτόματα την ένταση για λογαριασμό σας - 
χωρίς να χρειάζεται να κάνετε το παραμικρό. 
Επιπλέον, το SafeSound σάς παρέχει 
αναφορές σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση 
σχετικά με την έκθεσή σας σε ήχους, ώστε 
να φροντίζετε για την καλή υγεία των αυτιών 
σας.

Έγχρωμη οθόνη 6,1 εκ. (2,4")

Η μοντέρνα οθόνη 6,1 εκ. (2,4") υψηλής 
ανάλυσης του GoGear προσφέρει εξαιρετική 
ποιότητα βίντεο και ζωηρές, ευκρινείς 
εικόνες. Σε συνδυασμό με το πλήρως 
έγχρωμο μενού, η μεγάλη οθόνη επιτρέπει 
εύκολη πλοήγηση στα αρχεία μέσων 
ολοκληρώνοντας την εμπειρία πολυμέσων 
εν κινήσει.

Εγγραφή φωνής

Η εγγραφή φωνής μετατρέπει το GoGear 
player που διαθέτετε σε μια εύχρηστη 
συσκευή υπαγόρευσης. Εκτός από την 
αναπαραγωγή μουσικής και την ακρόαση 

ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να εγγράψετε 
σημειώσεις ή υπενθυμίσεις για το σχολείο ή 
την εργασία, λίστες αγορών και αριθμούς 
τηλεφώνου – ακόμη και στίχους τραγουδιών. 
Πατώντας το κουμπί εγγραφής και μιλώντας 
στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, τα 
φωνητικά μηνύματα συμπιέζονται και 
αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη 
εσωτερική μνήμη ή στην εξωτερική κάρτα 
μνήμης. Η εγγραφή φωνής εξασφαλίζει στη 
συσκευή σας τη δυνατότητα να εγγράφει 
οτιδήποτε και οπουδήποτε!

Philips Songbird

Το Philips Songbird, ένα απλό, εύχρηστο 
πρόγραμμα που συνοδεύει το GoGear 
player, σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψετε και να αναπαράγετε όλα τα 
μέσα σας, καθώς και να το συγχρονίσετε 
χωρίς κόπο με το Philips GoGear. Τα έξυπνα 
και πανίσχυρα χαρακτηριστικά διαχείρισης 
μουσικής που διαθέτει σάς επιτρέπουν να 
ανακαλύπτετε νέους καλλιτέχνες και μουσικά 
στιλ απευθείας στο πρόγραμμα μέσω 
καταστημάτων μουσικής και μέσων, 
υπηρεσιών και ιστοσελίδων. Αναπαράγετε 
τη δική σας βιβλιοθήκη και μέσα από το 
internet και συγχρονίστε τα πάντα χωρίς 
κόπο από τον υπολογιστή στο Philips 
GoGear.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 6,10 εκ.
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 2,4 ίντσες
• Ανάλυση: 320 x 240 pixel

Ήχος
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Φανκ, Χιπ χοπ, Τζαζ, 
Ροκ, Τέκνο, Κλασική

• Ενίσχυση ήχου: FullSound
• SafeSound
• Ενσωματωμένα ηχεία: Ένα ηχείο 0,8W
• Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 18 000 Hz
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2,4 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 
Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
μουσικής

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 5-320 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP
• Slide show

Αναπαραγωγή βίντεο
• MJPEG (.mp4): 320 x 240, 30 fps, 4Mbps
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512kbps

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.
• Ενσωματωμένη μνήμη (RAM): 4 GB
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: Μέχρι 900 
κομμάτια*

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Superscroll
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού

• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Φόρτιση & αναπαραγωγή: με σύνδεση σε 
υπολογιστή

• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Καλώδιο USB

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο
• Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν: εκκρεμεί

Απαιτήσεις συστήματος
• Μονάδα CD-ROM
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 
ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και 
αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)

• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 
(SP3) / Windows Vista / Windows 7

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 520 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Έως 
και 36 ώρες ακρόασης, 16 ώρες ραδιόφωνο ή 5 
ώρες βίντεο

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 155 x 30 x 120 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 51 x 10 x 93,5 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,065 κ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 30

Λήψη ήχου
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής
• Εγγραφή ραδιοφώνου FM

Λογισμικό
• Philips Songbird

Συνεργάτες
• 7digital
• Audible
•
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* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι 
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών 
ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Aπό τη Philips

http://www.philips.com

