
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม 
FullSound™

RaGa
4GB*

SA3RGA04P
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

ออกแบบให้มีความเพรียวบางและแฝงความทันสมัย
เครื่องเล่น MP3 GoGear Raga มีขนาดเล็ก ทนทาน และใช้ได้อย่างสนุกสนานด้วย FullSound 
ช่วยคืนชีวิตให้กับเพลงที่คุณชื่นชอบ พร้อม Philips Songbird 
ที่ให้การซิงโครไนซ์เพลงเป็นเรื่องง่ายและมอบความบันเทิงที่ไร้ขีดจำกัด

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• การเคลือบที่ให้สัมผัสนุ่มนวลเพื่อการจับถือได้ง่าย สะดวก
• หน้าจอสีที่สมบูรณ์เพื่อการนาวิเกตที่ง่ายดายและเพลิดเพลิน
• เล่นเพลงได้นานถึง 22 ชั่วโมง
• ตั้งสถานีวิทยุ FMไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• Philips Songbird: โปรแกรมใช้งานง่ายที่ให้คุณได้ค้นหา เล่นและซิงค์
• LikeMusic เพื่อการเล่นรายการเพลงที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมทุกเพลง
• ชาร์จไฟได้รวดเร็วสำหรับการเล่น 90 นาที ด้วยการชาร์จเพียง 5 นาที
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ



 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

เล่นเพลงได้นานถึง 22 ชั่วโมง
เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้ยาวนา
นถึง 22 ชั่วโมงจากการชาร์จไฟเพียงหนึ่งครั้ง

Philips Songbird

โปรแกรมใช้งานง่ายหนึ่งโปรแกรมที่มาพร้อมกับ
เครื่องเล่น GoGear ของคุณ โปรแกรม Philips 
Songbird ให้คุณค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมด 
แล้วซิงค์สื่อกับเครื่องเล่น Philips GoGear 
ของคุณ 
เครื่องเล่นมีคุณสมบัติจัดการเพลงได้อย่างมีประ
สิทธิภาพและใช้งานง่ายช่วยให้คุณค้นหาศิลปิน
และแนวเพลงใหม่ๆ 
ได้โดยตรงในโปรแกรมผ่านร้านจำหน่ายสื่อ 

เพลง บริการและเว็บไซต์ต่างๆ 
เล่นเพลงในไลบรารีและสื่อของคุณจากอินเตอ
ร์เน็ต และซิงค์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น 
Philips GoGear ของคุณ

LikeMusic

LikeMusic 
ให้คุณได้มีประสบการณ์ในการฟังเพลงโปรดยิ่ง
ขึ้น ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว 
ไม่จำเป็นต้องค้นหาเพลงในไลบรารีเพลงหรือร
อให้เล่นเพลงนั้นโดยบังเอิญ LikeMusic 
เป็นอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ 
Philips 
ที่จะวิเคราะห์เพลงในไลบรารีเพื่อค้นหาลักษณ
ะของเพลงที่คล้ายคลึงกัน 
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ LikeMusic 
สร้างรายการเพลงอันชาญฉลาดที่ให้คุณภาพเสี
ยงที่ยอดเยี่ยมทุกเพลง 
คุณเพียงแค่คลิกที่เพลงที่คุณชอบแล้วกดไอคอ
น LikeMusic รายการเพลงจะแสดงขึ้นทันที 
คุณเพียงแต่ตั้งชื่อและเพลิดเพลินไปกับรายการ
เพลงใหม่ได้เลย หรือจะค้นหาเพลงในเครื่อง PC 
หรือเครื่องเล่น GoGear ก็ได้

ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

ในบางครั้ง 
คุณอาจจะต้องการเพียงแค่เครื่องเล่น GoGear 
ระหว่างทางไปและกลับจากบ้านมาถึงที่ทำงาน 
หรือการเดินทางช่วงสั้นๆ 
แต่เมื่อคืนคุณกลับลืมชาร์จไฟ 
บอกลาความขัดเคืองและความเบื่อหน่ายของกา
รเดินทางเงียบๆ ได้ด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็ว 
ด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาดและสะดวกสบายของ 

Phillips จะทำให้คุณสามารถชาร์จ GoGear กับ 
PC หรืออุปกรณ์ชาร์จ USB ด้วยเวลาเพียง 5 นาที 
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถฟังเพลงไปได้อีก 90 
นาที! 
การชาร์จอย่างรวดเร็วนี้ทำงานโดยเร่งระดับกระ
แสไฟที่สูงขึ้น 
เพื่อทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำงานได้ใน
ชั่วอึดใจ 
...และให้คุณฟังเพลงได้อย่างไม่มีสะดุด 

มุมมองโฟลเดอร์

มุมมองโฟลเดอร์เป็นไดเรคทอรีมุมมองเสริมขอ
งเครื่องเล่น GoGear 
ที่ทำให้คุณมองเห็นไฟล์ทั้งหมดบนเครื่องเล่นข
องคุณเช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ 
เมื่อคุณเลือกมุมมองโฟลเดอร์แล้ว 
การเปิดไฟล์ที่รองรับใดๆ (เช่น เพลง ภาพ 
หรือวิดีโอ) 
จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการเลือกไฟล์และกด 
Play

วิทยุ FM ด้วยสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 
สถานี

วิทยุ FM 
ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลค
ชันเพลงใน GoGear ของคุณ 
เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้
า แล้วกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าค้างไว้ 
เพื่อบันทึกความถี่นั้น 
คุณสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้ล่วงห
น้าได้สูงถึง 20 สถานี 
และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 2.54
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.0 นิ้ว
• ความละเอียด: 128 x 64

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 60 - 18 000 เฮิร์ตซ์
• กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >84

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: ไม่มี
• อัตราบิต MP3: 8-320 bps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 48, 11.025, 22.050, 

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

44.1, 48 kHz

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค*

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

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

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: AY3816
• 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: 220 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 22 ชั่วโมงหรือฟังวิทยุได้นานถึง 8 
ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 120 x 110 x 

30 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 49.9 x 43.4 x 12.9 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.024 กก.

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

การจับสัญญาณเสียง
• การบันทึกวิทยุ FM: ใช่

ซอฟต์แวร์
• Philips Songbird: ใช่

พันธมิตร
• 7digital: ใช่
• Audible: ใช่
•

SA3RGA04P/97

รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม FullSound™
RaGa 4GB* 

* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก

ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง

http://www.philips.com

