
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม 
FullSound™

• Spark
• 4GB*

SA3SPK04KN
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

พร้อมการควบคุมจอสัมผัส
ทันสมัยด้วยเครื่องเล่น MP3 GoGear Spark ! เครื่องเล่นที่มีจอสัมผัสพร้อมด้วย FullSoundTM 
ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าที่ใด มี Album art และวิทยุ FM เพื่อมอบความบันเทิงได้ไม่มีสิ้นสุด

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• รองรับ APE, FLAC, MP3 และ WMA ไม่ลดทอนคุณภาพเสียง

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• จอสีสมบูรณ์แบบ 3.8 ซม./1.5" ใช้งานง่าย
• เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 22 ชั่วโมง
• บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ
• คลิปรูปทรงบางสามารถถอดได้สามารถถอดได้เพื่อความปลอดภัยของเครื่องเล่น

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• หน้าจอสัมผัสเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบลื่นและเลื่อนดูได้ง่าย
• ชาร์จไฟเพียง 5 นาที สามารถเล่นเพลงได้ถึง 90 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

รองรับ APE, FLAC, MP3 และ WMA

ฟังเพลงบนเครื่องเล่น GoGEAR 
และสนุกกับเสียงคุณภาพเยี่ยมโดยไม่ลดทอนคุ
ณภาพเสียงหรือรายละเอียด 
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงล่าสุดสามารถลดขนา
ดไฟล์ลงได้ถึงสิบเท่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพเสี
ยง แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบ MP3 และ WMA 
เครื่องเล่น GoGEAR สามารถเล่นไฟล์ APE, 
FLAC, MP3 และ WMA 
ด้วยการรองรับการเข้ารหัสแบบไม่สูญเสียข้อมูล 
ทำให้ได้เสียงเปี่ยมคุณภาพและนำคุณไปสู่โลก
ของเพลงดิจิตอล 
คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงหรือริปเพลงจาก 
CD แล้วถ่ายโอนไปยัง GoGEAR 
เพื่อความเพลิดเพลินระหว่างเดินทาง

จอสีสมบูรณ์แบบ 3.8 ซม./1.5"

หน้าจอสีสมบูรณ์แบบ 3.8 ซม./1.5" 
ช่วยให้คุณสามารถเลื่อนดูเมนูควบคุมและเบรา
ส์ไฟล์เพลงบนเครื่องเล่น GoGEAR 
ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เล่นเพลงได้นานถึง 22 ชั่วโมง

ขยับแข้งขาไปกับเพลงฮิตด้วยเครื่องเล่น 
GoGEAR Spark 
แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ภายใ
นให้พลังงานอย่างยาวนาน 
เพลิดเพลินไปกับการเล่นเพลงต่อเนื่องถึง 22 
ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว 
เพียงเสียบสายไฟเพื่อชาร์จ - 
ช่างง่ายดายเสียเหลือเกิน

การบันทึกเสียง

การบันทึกเสียงจะเปลี่ยนเครื่องเล่น GoGear 
ของคุณให้เป็นอุปกรณ์ Dictation 
ขนาดพกพาได้ 
นอกจากการเล่นเพลงหรือฟังวิทยุแล้ว 
คุณยังสามารถบันทึกข้อความหรือข้อความเตือน
ความจำเกี่ยวกับงานหรือการเรียน 
บันทึกรายการชอปปิ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ 
ตลอดจนเนื้อเพลงต่างๆ ได้ 

เพียงกดปุ่มบันทึกและพูดผ่านไมโครโฟนในตัว 
ข้อความเสียงจะถูกบีบอดัและจัดเก็บไว้ในหน่ว
ยความจำภายใน 
การบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพ
าคุณภาพสูงนี้ 
ช่วยให้คุณทำการบันทึกเสียงใดก็ตามได้ทุกที่ทุก
เวลา

คลิปรูปทรงบางสามารถถอดได้

คลิปรูปทรงบางเพื่อยึดอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเข็
มขัด สายรัดข้อมือ 
กระเป๋าเสื้อหรือสายกระเป๋าถือทำให้หยิบใช้ได้
สะดวก 
สามารถถอดคลิปออกได้ง่ายหากไม่ต้องการใช้ง
าน

หน้าจอสัมผัสใช้งานง่าย

สัมผัสกับเครื่องเล่น GoGear 
แบบพกพาที่ควบคุมง่ายเพียงสัมผัสเบาๆ 
ด้วยปลายนิ้วของคุณ 
อินเตอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายทำให้การ
เลื่อนดูเนื้อหาได้รวดเร็วอย่างแท้จริง 
ไม่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการเล่นเพลง, 
การเลือกวิดีโอและคอลเลคชันรูปภาพหรือเลือก
ช่องทีวี 
เพียงคลิกบนหน้าจอของเครื่องเล่นเพื่อเลื่อนไป
ยังเมนูและเคลื่อนผ่านโฟลเดอร์ของคุณ 
นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ารวดเร็วและเรียบง่าย
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ไฮไลต์
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม FullSound™
Spark 4GB*
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 3.81 ซม.
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.5 นิ้ว
• ความละเอียด: 128 x 128

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18 000 เฮิร์ตซ์
• กำลังขับ (RMS): 2 x 2.4 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

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

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

44.1, 48 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา 
รองรับบริการดาวน์โหลด, 
และบริการเพลงแบบสมัครสมาชิก

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค*
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
• รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

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

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

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• สายเคเบิล USB

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

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: 160 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

เล่นเพลงได้นานถึง 22 ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 110 x 30 x 

120 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 45.2 x 10.8 x 45.4 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.022 กก.

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม FullSound™
Spark 4GB*

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

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการ

ตั้งค่า

http://www.philips.com

