
 

 

Philips GoGEAR
Player MP4 cu FullSound™

• Ariaz
• 16 GB*

SA4ARA16KF
Calitate superioară a sunetului

Şi savuraţi tot conţinutul multimedia care încape
Ascultaţi sunete uimitoare cu playerul Philips GoGEAR Ariaz MP4 SA4ARA16KF cu 
FullSound. Mai mult, bucuraţi-vă de muzică la volum maxim fără să vă deterioraţi auzul cu 
SafeSound. Descoperiţi şi sincronizaţi un univers muzical cu Songbird.

Calitate audio superbă
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• SafeSound pentru o experienţă muzicală completă fără deteriorarea auzului
• Difuzor integrat pentru divertisment la maxim

Vă completează viaţa
• Ecran full color de 6,1 cm (2,4") pentru calitate video fantastică
• Bucuraţi-vă de până la 26 de ore de muzică sau 5 ore de redare video
• Radio FM cu 30 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice

Ușor și intuitiv
• Philips Songbird: un program simplu de descoperit, redat și sincronizat
• LikeMusic pentru liste de redare pentru melodii care sună bine împreună
• Vizualizarea dosarelor pentru organizarea și vizualizarea fișierelor media ca pe PC



 FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

SafeSound

Acum vă puteţi bucura de muzică liber și 
complet fără a vă preocupa de riscurile privind 
deteriorarea auzului. Sistemul SafeSound creat 
de Philips, analizează în mod consecvent nivelul 
sunetului emis de MP3 player-ul Philips 
GoGear și vă alertează dacă volumul și 
expunerea pot avea un impact pe termen lung 
asupra auzului dvs. Puteţi lua măsura de a regla 
volumul la un nivel mai redus sau îi puteţi 
permite sistemului SafeSound să îl regleze 
automat, nu este necesar să modificaţi vreo 
setare. În plus, SafeSound oferă rapoarte zilnice 
și săptămânale privind expunerea dvs. la 
sunete, astfel încât să vă ocupaţi mai bine de 
sănătatea auzului dvs.

Difuzor integrat

Fiţi mobil cu playerul GoGEAR și daţi muzica la 
maxim. Playerul este prevăzut cu un difuzor 
integrat care este puternic și precis, 
permiţându-vă să vă bucuraţi și să partajaţi 
muzică și experienţe cinematografice 
senzaţionale – oriunde, pretutindeni. Elimină 
dificultăţile legate de conectarea difuzoarelor 
externe, făcând partajarea și mai plăcută. 
GoGEAR crește bucuria divertismentului.

Ecran full color de 6,1 cm/2,4"

Ecranul de înaltă rezoluţie de 6,1 cm (2,4") de 
pe playerul GoGEAR Ariaz oferă calitate video 
excelentă și imagini clare și vii. Împreună cu un 
meniu complet color, ecranul mare permite 
navigarea cu ușurinţă în fișierele media, 
completând pachetul pentru o experienţă 
multimedia spaţială în timpul deplasării.

26 de ore de muzică sau 5 ore de imagini 
video

Philips vă oferă divertisment fără limite. 
Playerul GoGEAR este livrat cu o baterie 
reîncărcabilă compactă, încorporată, pentru 

funcţionare extinsă. Bucuraţi-vă de până la 26 
ore de muzică sau 5 ore de redare video cu o 
singură încărcare. Doar conectaţi cablul de 
alimentare pentru a reîncărca playerul – este 
atât de simplu.

Radio FM cu RSD/presetări pentru 30 de 
posturi

Radio FM cu 30 de presetări pt. mai multe 
opţiuni muzicale.

Înregistrare vocală

Înregistrarea vocii convertește playerul 
GoGear într-un dictafon. În afară de a asculta 
muzică sau posturi de radio, puteţi înregistra 
note sau memento-uri pentru școală sau 
serviciu, liste de cumpărături și numere de 
telefon - chiar și versuri de melodii. Apăsând 
butonul de înregistrare și vorbind în dreptul 
microfonului încorporat, mesajele vocale vor fi 
comprimate și stocate în memoria internă 
încorporată. Înregistrarea vocii vă oferă un 
reportofon ce vă permite să înregistraţi orice, 
oricând și oriunde!
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (cm): 6,10 cm
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 2,4 inch
• Rezoluţie: 320 x 240 pixeli

Sunet
• Difuzoare încorporate
• Caracteristici superioare sunet: FullSound, 

SafeSound
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Echilibrat, Luminos, Transparent, 

Puternic, Cald
• Separare canale: 45 dB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 18k Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2,5 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Nu

Redare video
• WMV9: 320 x 240m 30 cadre/s, 512 kbps

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP, PNG
• Prezentare

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: Da, în format WAV

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 30
• RDS: Tip program, Informaţii post de radio, Nume 

post de radio
• Înregistrare radio FM: Da, în format WAV

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Memorie încorporată (RAM): 16 GB
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

3600 de piese *

• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Compatibil cu protocolul de transfer în masă

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Confort
• Blocarea tastaturii: Da, tasta Option (Opţiune)
• Superscroll
• Upgrade al firmware-ului: Da, prin SongBird
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Încărcaţi și ascultaţi: la conectarea la PC
• Limită de volum personalizabilă
• Controale volum dedicate: Nu
• Controlul volumului

Accesorii
• Căști
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

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

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB
• Capacitate baterie: 520 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 26 de 

ore de redare de muzică sau 5 ore de redare video

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni D-box (lxAxÎ): 90 x 30 x 150 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
• Greutate produs: 0,065 kg

Software
• Philips Songbird

Parteneri
• 7digital
• Audible
•

SA4ARA16KF/12

Specificaţii
Player MP4 cu FullSound™
Ariaz 16 GB*

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.

* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

http://www.philips.com

