
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3

Lite
4GB*

SA4LIT04KF
สำหรับพกพาความบันเทิง

เล่นเพลง ภาพยนตร์และดูภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
ความบันเทิงมากมายที่สามารถพกพาได้ด้วยเครื่องเล่น MP4 Philips GoGear Lite ประกอบด้วย MP4 
และการเล่น WMA และจอแสดงผลสีขนาด 1.8” เพื่อให้ง่ายในการนาวิเกตและสนุกสนานในการดูรูปภาพ 
มีฟังก์ชันการบันทึกเสียงใช้งานง่ายและช่องเสียบ MicroSD

เพื่อความบันเทิงกับเพลงและวิดีโอขั้นสุดยอด
• การเล่น MP3 และ WMA
• ดูวิดีโอเรื่องโปรดได้ทุกที่

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• หน้าจอสีสมบูรณ์แบบ 4.6 ซม./1.8" สำหรับการเบราส์ที่สะดวกและง่าย
• รับชมไฟล์วิดีโอที่ความละเอียด 160x128 พิกเซล
• เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 9 ชั่วโมง
• ตั้งสถานีวิทยุ FMไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
• บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อขยายหน่วยความจำให้สูงถึง 32 GB
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ



 การบันทึกเสียง

การบันทึกเสียงจะเปลี่ยนเครื่องเล่น GoGear 
ของคุณให้เป็นอุปกรณ์ Dictation 
ขนาดพกพาได้ 
นอกจากการเล่นเพลงหรือฟังวิทยุแล้ว 
คุณยังสามารถบันทึกข้อความหรือข้อความเตือน
ความจำเกี่ยวกับงานหรือการเรียน 
บันทึกรายการชอปปิ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ 
ตลอดจนเนื้อเพลงต่างๆ ได้ 
เพียงกดปุ่มบันทึกและพูดผ่านไมโครโฟนในตัว 
ข้อความเสียงจะถูกบีบอัดและจัดเก็บไว้ในหน่ว
ยความจำภายใน 
การบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพ
าคุณภาพสูงนี้ 
ช่วยให้คุณทำการบันทึกเสียงใดก็ตามได้ทุกที่ทุก
เวลา

มุมมองโฟลเดอร์

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

160x128 พิกเซล
รับชมไฟล์วิดีโอที่ความละเอียด 160x128 
พิกเซล

หน้าจอสีสมบูรณ์แบบ 4.6 ซม./1.8"

หน้าจอสีสมบูรณ์แบบ 4.6 ซม./1.8" 
ช่วยให้คุณสามารถเลื่อนดูเมนูควบคุมและเบรา
ส์ไฟล์เพลงบนเครื่องเล่น GoGEAR 
ของคุณได้อย่างง่ายดาย

วิทยุ FM ด้วยสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 
สถานี

วิทยุ FM 
ดิจิตอลให้ตัวเลือกเสียงเพลงเพิ่มเติมแก่คอลเลค
ชันเพลงใน GoGear ของคุณ 
เพียงปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้
า แล้วกดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าค้างไว้ 
เพื่อบันทึกความถี่นั้น 
คุณสามารถตั้งค่าสถานีวิทยุที่ต้องการตั้งไว้ล่วงห
น้าได้สูงถึง 20 สถานี 
และเพลิดเพลินกับรายการโปรดของคุณได้ทุกที่

ช่องเสียบการ์ด MicroSD

อุปกรณ์สำหรับพกพาควรมีขนาดเล็กจึงจะสวยง
ามแต่ไม่รวมถึงความจุของหน่วยความจำ 
ด้วยเครื่องเล่น GoGear 

คุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างเพียงเสี
ยบการ์ด MicroSD 
เมื่อเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ 
การ์ด MicroSD 
จะปรากฏเป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้ลำดับที่สองเพื่
อการถ่ายโอนข้อมูล 
คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำขนาด 32GB 
เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น 
GoGear ได้ 
เพียงโหลดการ์ดของคุณด้วยเนื้อหาที่ต้องการแล
ะเสียบเข้ากับช่องเสียบบนเครื่องเล่นของคุณแ
ละไม่ต้องกังวลว่าจะหมดตัวเลือกความบันเทิงอี
กต่อไป

การเล่น MP3 และ WMA

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟ
ล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า 
โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 
หรือ WMA 
เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียงให้คุณเพลิดเพลิ
นกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น 
GoGear ได้ ดาวน์โหลดเพลง MP3 หรือ WMA 
จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็
ต หรือสร้างไฟล์เพลง MP3 หรือ WMA 
ของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่น CD 
และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

เล่นเพลงได้นานถึง 9 ชั่วโมง
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 9 ชั่วโมง

ดูวิดีโอเรื่องโปรด
ดูวิดีโอเรื่องโปรดได้ทุกที่
SA4LIT04KF/97

ไฮไลต์
เครื่องเล่นเพลง MP3
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 4.6 ซม.
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.8 นิ้ว
• ความละเอียด: 160 x 128

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

Techno, Classical
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18k เฮิร์ตซ์
• กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, WAV
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: ไม่มี

การเล่นวิดีโอ
• MJPEG (.amv): 160x128 พิกเซล, 30 fps

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP, GIF
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• RDS: ไม่มี
• การบันทึกวิทยุ FM: มี, ในรูปแบบ WAV

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB

• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค*
• รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

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

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

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• สายเคเบิล USB

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

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

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
• ความจุแบตเตอรี่: 170 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 9 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 3 
ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 120 

มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 41 x 9.3 x 82 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.0276 กก.

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด
•

SA4LIT04KF/97

รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่นเพลง MP3
Lite 4GB* 

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

* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

http://www.philips.com

