
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่น MP4 ที่มี 
FullSound™

Muse
16GB*

SA3MUS16S
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

แม้ในการตั้งค่าเสียงรบกวนดังที่สุด
รับแรงบันดาลใจด้วยเสียงอันเยี่ยมยอดจากเครื่องเล่น MP4 GoGear Muse ที่มี FullSound 
และหูฟังขจัดเสียงรบกวน พร้อมคุณสมบัติ SafeSound ให้คุณฟังอย่างไร้กังวล รวมถึง Songbird 
และหน้าจอสัมผัส HVGA ขนาด 3.2” ที่ใช้งานง่ายเพื่อเติมเต็มความสุขของคุณ

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• หูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงดังจากสภาพแวดล้อม
• SafeSound เพื่อความเพลิดเพลินกับเสียงเพลงอย่างเต็มที่โดยไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน
• ลำโพงในตัวเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ความบันเทิงของคุณ
• เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์เพื่อโอบล้อมคุณด้วยบรรยากาศภาพยนตร์

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• จอสี HVGA ขนาด 3.2” เพื่อความเพลิดเพลินในการชมวิดีโอสูงสุด
• ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
• วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS และสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• การปรับแต่งเสียงด้วยตัวเองเพื่อการปรับแต่งเพลงของคุณอย่างสนุกสนาน
• Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์
• LikeMusic เพื่อการเล่นรายการเพลงที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมทุกเพลง
• ใช้งานได้อย่างราบรื่นและนาวิเกตได้ง่ายดายด้วยจอสัมผัสคาปาซิทิฟ



 FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ 
Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง 
MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง 
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง 
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเ
พี้ยน FullSound 
ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังข
อง Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal 
Processor (DSP) รุ่นล่าสุด 
ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง 
ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา
กขึ้น 
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี 
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิ
ตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุ
ณ

หูฟังมีระบบขจัดเสียงรบกวน

หูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนจะทำให้คุณรับฟั
งรายละเอียดของเพลงได้มากขึ้นโดยใช้ระดับเ
สียงต่ำกว่าการใช้หูฟังแบบธรรมดา 
การออกแบบแบบ Angled Acoustic 
ของหูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวน 
โดยยึดลักษณะทางกายวิภาคของช่องหูมนุษย์ 
ช่วยขจัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ขณะที่เสียงเข้า
สู่หูของคุณโดยตรง 
คุณจะยังคงสามารถแยกรายละเอียดของเพลงโ
ดยปราศจากเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม 
แม้กระทั่งเมื่อตั้งค่าระดับเสียงที่ระดับปานกลาง 
มีที่ครอบหูฟัง 3 
ขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

SafeSound

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้อย่างอิส
ระและเต็มที่ 
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสี่ยงกับความบกพร่องจาก
การได้ยิน ด้วยนวัตกรรมของ Philips SafeSound 
จะวิเคราะห์ระดับเสียงของ เครื่องเล่นเพลง 
MP3 Philips GoGear 
อย่างสม่ำเสมอและเตือนคุณหากเสียงและการรั
บฟังอาจส่งผลต่อการได้ยินในระยะยาว 
คุณสามารถแก้ไขด้วยการปรับระดับเสียงลงหรื
อให้ SafeSound ปรับระดับเสียงให้เหมาะกับคุณ 
จะเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าใ
ดๆ นอกจากนี้ SafeSound 
จะตรวจสอบการรับฟังเสียงของคุณเป็นประจำวั
นและประจำสัปดาห์ 
คุณจึงสามารถดูแลสุขภาพหูในการได้ยินของคุ
ณได้ดียิ่งขึ้น

เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์

เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์คือเทคโนโลยีเ
สียงขั้นสูงที่วิเคราะห์แหล่งเสียงแต่ละแหล่งในภ
าพยนตร์หรือซาวด์แทร็ควิดีโอเพื่อสร้างเวทีเสียง
ใหม่ด้วยองค์ประกอบของเสียงแต่ละเสียงและจ
ำกัดเฉพาะอย่างแม่นยำ 
องค์ประกอบของเสียงที่ได้รับการปรับปรุงจะถูก
ส่งผ่านไปยังหูแต่ละข้างด้วยหูฟังชนิดใส่ในหู 
เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์สร้างเสียงที่เป็
นธรรมชาติมากที่สุดโดยอิงตามเนื้อหาจริงของซ
าวด์แทร็ค 
ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดื่มด่ำเสมือนอยู่ท่ามกลางการเคลื่
อนไหว 
เช่นเดียวกับที่ซาวด์เอ็นจิเนียร์ของภาพยนตร์ต้อ
งการให้คุณได้สัมผัส

ช่องเสียบการ์ด MicroSD

อุปกรณ์สำหรับพกพาควรมีขนาดเล็กจึงจะสวยง
ามแต่ไม่รวมถึงความจุของหน่วยความจำ 
ด้วยเครื่องเล่น GoGear 
คุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างเพียงเสี
ยบการ์ด MicroSD เมื่อเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับ 
PC ของคุณ การ์ด MicroSD 
จะปรากฏเป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้ลำดับที่สองเพื่
อการถ่ายโอนข้อมูลที่ทำได้ง่าย 
เพียงโหลดการ์ดของคุณด้วยเนื้อหาที่ต้องการแล
ะเสียบเข้ากับช่องเสียบบนเครื่องเล่นของคุณ 
คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำขนาด 32GB 
เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น 
GoGear ได้ 
คุณจึงไม่ต้องกังวลกับตัวเลือกความบันเทิงอีกต่
อไป

จอ LCD HVGA 3.2"
หน้าจอกว้างขนาด 3.2 นิ้วของเครื่องเล่น 
GoGear ให้ภาพความละเอียดสูง 
เพื่อภาพวิดีโอที่คมชัด สดใส คุณภาพเยี่ยม 
มีเมนูสีสมบูรณ์แบบ 
หน้าจอขนาดใหญ่ทำให้เลือกดูไฟล์มีเดียได้ง่าย 
สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์มัล
ติมีเดียอย่างสมบูรณ์แบบในขณะเดินทาง

CES Innovation Award
Innovations 2011 award
Philips GoGear Muse 
ให้คำมั่นกับคุณได้ว่า 
คุณจะได้รับประสิทธิภาพที่
สมจริง น่าตื่นตาตื่นใจ 

และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานได้ง่ายอย่าง
น่าทึ่งในระหว่างการเดินทาง 
ซึ่งทั้งหมดถูกบรรจุภายในตัวเครื่องที่ออกแ
บบอย่างยอดเยี่ยม 
และสร้างจากวัสดุชั้นยอด
SA3MUS16S/97

ไฮไลต์
เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
Muse 16GB* 
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• ประเภท: หน้าจอสัมผัส LCD ตอบสนองได้รวดเร็ว
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 8.13 ซม.
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 3.2 นิ้ว
• ความละเอียด: HVGA, 480 x 320 พิกเซล, สี 262K
• อัตราการจัดมุมมอง: 3:2

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
• SafeSound: ใช่
• การปรับแต่งเสียงด้วยตัวเอง: ใช่
• ลำโพงภายในตัว: มี, โมโน
• การแบ่งช่อง: 50 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18 000 เฮิร์ตซ์
• พลังขับเสียง: 2 x 2.5 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB
• THD: 0.05% ที่ 1kHz

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา 
รองรับบริการดาวน์โหลด, 
และบริการเพลงแบบสมัครสมาชิก

• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

22.050, 24, 8 kHz
• อัตราบิต WMA: 8kbps-320kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, PNG, BMP, GIF
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ใช่

การเล่นวิดีโอ
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา 
รองรับบริการดาวน์โหลด, 
การสมัครสมาชิกบริการเช่าวิดีโอ

• MPEG4 SP/ASP: ความละเอียดสูงถึง 720p, 25 fps, 
อัตราบิตสูงถึง 4Mbps ในรูปแบบ .avi และ .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: ความละเอียดสูงถึง 720p, 
25 fps, อัตราบิตสูงถึง 4Mbps ในรูปแบบ .avi และ 
.mp4

• RMVB: ความละเอียดสูงถึง 720p, 25 fps, 
อัตราบิตสูงถึง 2 Mbps ในรูปแบบ .rmvb

• WMV9: ความละเอียดสูงถึง 720p, 25 fps, 
อัตราบิตสูงถึง 2 Mbps ในรูปแบบ .wmv

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 16 GB
• การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 

MicroSD
• ความจุสูงสุดของการ์ดหน่วยความจำ: 32 GB

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

สะดวกสบาย
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• Superscroll: ใช่
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ใช่
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน: ใช่
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
• ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
• สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ: ใช่
• ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ใช่

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3839
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่
• สายเคเบิล USB: AY3930

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่
• ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง: 

รอการดำเนินการ

ความต้องการระบบ
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/Windows 
Vista/Windows 7

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
• ความจุแบตเตอรี่: 1100 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: ฟังเพลงได้ถึง 

24 ชั่วโมง, ฟังวิทยุ 20 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ 5 ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 155 x 30 x 

134 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 113 x 10.9 x 59 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.104 กก.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, ข้อมูลสถานี, 

ชื่อสถานี

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: MP3
• การบันทึกวิทยุ FM: MP3
• รูปแบบไฟล์เสียง: MP3

ซอฟต์แวร์
• Philips Songbird: ใช่
พันธมิตร
• 7digital: ใช่
• Audible: ใช่
•

SA3MUS16S/97

รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
Muse 16GB* 

* Windows Media และโลโก้ Windows 
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* การดาวน์โหลดการสนับสนุนและบริการสมัครเป็นสมาชิกใช้ได้กับ 

WMA DRM10
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* จาก Philips

http://www.philips.com

