
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่น MP4 ที่มี 
FullSound™

Muse
8GB*

SA4MUS08KF
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

แม้ในการตั้งค่าเสียงรบกวนดังที่สุด
เต้นรำเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลงที่ไพเราะอย่างไม่มีใครเทียบได้ เครื่องเล่น MP4 GoGEAR Muse ประกอบด้วย 
FullSound สำหรับเสียงชัดเจนยอดเยี่ยม, SafeSound สำหรับการฟังอย่างปลอดภัย, จอสัมผัสแบบ Capacitive 2.8” 
สำหรับการใช้งานได้ง่าย และเสียงเซอร์ราวด์เพื่อขยายขอบเขตเสียงในการชมภาพยนตร์

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• หูฟังที่มีระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงดังจากสภาพแวดล้อม
• SafeSound เพื่อความเพลิดเพลินกับเสียงเพลงอย่างเต็มที่โดยไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• จอสัมผัสแบบ Capacitive QVGA ขนาด 2.8” เพื่อความสะดวกในการเลื่อนดู
• ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
• สนุกกับการฟังเพลงได้ถึง 26 ชั่วโมง หรือชมวิดีโอได้ถึง 5 ชั่วโมง
• วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS และสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น

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



 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

จอสัมผัสแบบ Capacitive

GoGEAR Muse มีจอสัมผัสแบบ Capacitive 
ขจัดสิ่งรบกวนความเพลิดเพลินของคุณ 
ช่วยให้ควบคุมเพลงและภาพยนตร์ได้สมบูรณ์แ
บบ จอสัมผัสแบบ Capacitive 
ตอบสนองการทำงานผ่านการควบคุมด้วยนิ้วได้
ครบถ้วนจนคุณต้องตะลึง ช่วยให้การใช้งาน 
GoGEAR Muse ด้วยนิ้วมีความสะดวกสบายที่สุด 
จอสัมผัสยังออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเ
ห็นหน้าจอได้ในทุกสภาพแสงและป้องกันฝุ่นละ
อองทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เครื่องเล่น GoGEAR Muse 
มอบความบันเทิงทั้งภาพและเสียงได้ชัดใสดุจค
ริสตัล

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

วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS 
พร้อมสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานี

ระบบ RDS (Radio Data System) 
เป็นมาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารที่สามารถส่
งข้อมูลดิจิตอลไปยังการถ่ายทอดทางวิทยุ FM ได้ 
เครื่องรับวิทยุ FM ที่รองรับระบบ RDS 
ได้จะสามารถแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ อาทิ 
ชื่อสถานี รายละเอียดรายการ 
ชื่อเพลงและศิลปิน เป็นต้น 
คุณสามารถตั้งและจัดเก็บสถานีที่คุณต้องการให้
เป็นช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องเล่น GoGear 
ของคุณได้ทุกเวลา สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 20 
สถานีคุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุ
ณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแ
ต่ละครั้ง
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ไฮไลต์
เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
Muse 8GB* 
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช่
• ประเภท: หน้าจอสัมผัส LCD ตอบสนองได้รวดเร็ว
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 7.1 ซม.
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.8 นิ้ว
• ความละเอียด: 320 x 240 พิกเซล
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound, SafeSound
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ใช่
• การปรับแต่งเสียงด้วยตัวเอง: ใช่
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 60 - 18k เฮิร์ตซ์
• กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, M4A
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: ไม่มี
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 

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

44.1, 48 kHz

การเล่นวิดีโอ
• 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: ไม่มี

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

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ในรูปแบบ WAV, ใช่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• RDS: Radio Text, ข้อมูลสถานี, ชื่อสถานี
• การบันทึกวิทยุ FM: ในรูปแบบ WAV, ใช่

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 8 GB
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 1800 แทร็ค*
• การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 

MicroSD
• ความจุสูงสุดของการ์ดหน่วยความจำ: 32 GB
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ใช่
• รองรับ Mass Trans. Protocol: ใช่

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

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

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

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ใช่

ความต้องการระบบ
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัพเกรดของ PC)

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
• ความจุแบตเตอรี่: 1000 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 26 ชั่วโมง 
หรือรับชมวิดีโอได้นานถึง 5 ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 150 

มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 54.7 x 10.7 x 99.5 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.0835 กก.

ซอฟต์แวร์
• Philips Songbird: ใช่

พันธมิตร
• 7digital: ใช่
• Audible: ใช่
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น MP4 ที่มี FullSound™
Muse 8GB* 

* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
* 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

