
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spiller med 
FullSound™

Ariaz
16 GB*

SA3ARA16K
Overlegen lydopplevelse

Og gled deg over alle multimediene du får plass til
Få fantastisk lyd på GoGear Ariaz MP3-spilleren med FullSound og lydisolerende 
hodetelefoner. Hør på så mye musikk du vil, uten å bekymre deg for hørselsskader med 
SafeSound. Oppdag og synkroniser et musikkunivers med Songbird.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• Lydisolerende hodetelefoner for å minimere støy fra omgivelsene
• SafeSound for optimale musikkopplevelser uten hørselsskade
• Innebygd høyttaler for å dele underholdningsopplevelsen din
• Kodekstøtte for FLAC og APE uten tap gir nøyaktig lydkvalitet

Passer inn i livet ditt
• 6,1 cm (2,4") fargeskjerm gir fantastisk videokvalitet
• Opptil 36 timer med musikkavspilling eller 5 timer med videoavspilling
• FM-radio med RDS og 30 forvalg for flere musikkvalg
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.

Enkel og intuitiv
• Philips Songbird: ett enkelt program til å oppdage, spille av og synkronisere
• LikeMusic for spillelister med sanger som høres bra ut sammen
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen



 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 stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

SafeSound

Nå kan du nyte musikken for fullt uten å 
bekymre deg for hørselsskader. SafeSound er 
skapt av Philips, og det analyserer lydnivået på 
Philips GoGear MP3-spilleren kontinuerlig. 
Det varsler deg hvis volumet og eksponeringen 

kan påvirke hørselen din. Du kan forhindre 
dette ved å justere volumet til et lavere nivå 
eller la SafeSound automatisk regulere volumet 
for deg – så slipper du å fikle med innstillingene. 
I tillegg har SafeSound daglige og ukentlige 
oversikter over lydeksponeringen du har blitt 
utsatt for, slik at du kan ta bedre ansvar for 
hørselen din.

6,1 cm (2,4") fargeskjerm

En stilig 6,1 cm (2,4") skjerm med høy 
oppløsning på GoGear-spilleren gir suveren 
videokvalitet og klare, levende bilder. Sammen 
med fargemenyen gir den store skjermen enkel 
navigering i mediefiler, noe som gir en 
fullstendig pakke for en allsidig 
multimedieopplevelse på farten.

Taleopptak

Taleopptaksfunksjonen gjør GoGear-spilleren 
om til en praktisk diktafon. I tillegg til å spille av 
musikk eller høre på radio, kan du også spille 
inn notater eller påminnelser til skole eller 

arbeid, handlelister og telefonnumre – eller 
kanskje sangtekster? Ved å trykke på 
innspillingsknappen og snakke inn i den 
innebygde mikrofonen komprimeres og lagres 
talemeldinger i det interne minnet. Taleopptak 
gir deg en svært mobil innspillingsenhet hvor 
du kan spille inn hva som helst, når som helst 
og hvor som helst!

Philips Songbird

Philips Songbird, som leveres med GoGear-
spilleren, er et brukervennlig program som 
gjør at du kan oppdage og spille av alle medier 
og synkronisere trådløst med Philips GoGear-
enheten. Den intuitive og kraftige funksjonen 
for musikkbehandling gjør at du kan oppdage 
nye artister og musikkstiler direkte i 
programmet via musikk- og mediebutikker, 
tjenester og webområder. Spill av ditt eget 
bibliotek og egne medier fra Internett, og 
synkroniser enkelt alt sammen fra PCen til 
Philips GoGear-enheten.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 6,10 cm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2,4 tommer
• Oppløsning: 320 x 240 piksler

Lyd
• Programmerbar equalizer
• Equalizer-innstillinger: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Lydforbedring: FullSound
• SafeSound
• Innebygde høyttalere: Enkel 0,8 W høyttaler
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Frekvensområde: 20–18 000 Hz
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,4 mW
• Signal/støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

for bærbare enheter, støtter nedlasting og 
abonnementer på musikktjenester

• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Lysbildefremvisning

Videoavspilling
• MJPEG (.mp4): 320 x 240 ved 30 fps, 4 mbps
• WMV9: 320 x 240 ved 30 fps, 512 kbps

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Innebygd minnekapasitet: 16 GB
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 3600 spor*

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

Anvendelighet
• Funksjon: Nummertastaturlås

• Superscroll
• Fastvareoppgraderbar
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Lad og spill: når tilkoblet til PC
• Tilpassbar volumgrense
• Dedikerte volumkontroller

Tilbehør
• Hodetelefoner
• Hurtigstart-guide
• USB-kabel

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt
• Sertifisert miljøvennlig produkt: patentanmeldt

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• USB: Ledig USB-port
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

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

• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /
 Windows Vista / Windows 7

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 520 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil 36 timer med 

lyd, 16 timer med radio eller 5 timer med video

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Mål for D-boks (B x D x H): 155 x 30 x 120 mm
• Produktmål (BxDxH): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
• Produktvekt: 0,065 kg

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 30

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak
• FM-radioopptak

Programvare
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
• Audible
•
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* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

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

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Fra Philips

http://www.philips.com

