
 

 

Philips GoGEAR
Leitor MP3 com 
FullSound™

Raga
2 GB*

SA4RGA02KF
Dê cor ao seu mundo com um som fascinante
Pequeno, divertido e colorido
Pequeno e divertido, o leitor MP3 GoGEAR Raga com FullSound dá vida aos seus 
favoritos. O Philips Songbird assegura uma descoberta infindável de músicas e uma 
sincronização fácil, enquanto o FastCharge permite carregamentos rápidos.

Excelente qualidade de som
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3

Complementa a sua vida
• Acabamento macio e suave para conforto e fácil manuseamento
• Visor a cores para navegação intuitiva e agradável
• Desfrute de até 15 horas de reprodução de música
• Rádio FM com 30 estações programadas para mais opções de música

Fácil e intuitivo
• Philips Songbird: um programa simples para descobrir, reproduzir, sincronizar
• LikeMusic para listas de reprodução de músicas que combinam na perfeição
• Carregamento rápido de 6 minutos para 60 minutos de reprodução
• Vista de pastas para organizar e visualizar os ficheiros multimédia como faz no seu computador



 FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música em MP3 comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 
quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos 
conhecimentos da Philips na reprodução 
musical com o poder da última geração do 
Digital Signal Processor (DSP). Como 
resultado são obtidos graves mais cheios, com 
mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a 
música em MP3 comprimida num som realista 
que lhe tocará a alma e dará movimento aos 
seus pés.

Acabamento macio e suave
Acabamento macio e suave para conforto e 
fácil manuseamento

Visor a cores
Visor a cores para navegação intuitiva e 
agradável

Reprodução de música até 15 horas

Desfrute de até 15 horas de reprodução de 
música

Rádio FM com 30 estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
GoGear. Basta sintonizar a estação que deseja 
programar e manter premido o botão de 
programação para memorizar a frequência. 
Pode programar até 30 estações de rádio e 
desfrutar dos seus programas preferidos em 
movimento.

Philips Songbird

Um programa simples e fácil de utilizar 
fornecido com o seu leitor GoGear. O Philips 

Songbird permite-lhe descobrir e reproduzir 
todos os seus ficheiros multimédia e 
sincronizá-los, na perfeição, com o Philips 
GoGear. Estas funções de gestão de música 
intuitivas e poderosas permitem-lhe descobrir 
novos artistas e estilos de música directamente 
no programa através de lojas, serviços e Web 
sites de música e multimédia. Reproduza a sua 
própria biblioteca e ficheiros multimédia da 
Internet e sincronize, na perfeição, todos os 
ficheiros do seu PC para o Philips GoGear.

LikeMusic

A função LikeMusic permite-lhe ouvir mais 
música do seu estilo preferido – com apenas 
um clique! Não necessita de organizar a sua 
biblioteca de música, nem de aguardar um 
golpe de sorte ao acaso. A função LikeMusic é 
um algoritmo patenteado da Philips que analisa 
músicas na sua biblioteca para identificar 
características de música semelhantes. Estas 
características ajudam o LikeMusic a criar listas 
de reprodução inteligentes para músicas que 
combinam bem. Basta clicar numa música que 
gosta e no ícone LikeMusic – uma lista de 
reprodução é apresentada de imediato. 
Atribua-lhe um nome e desfrute da sua nova 
lista de música – ou redescubra músicas – no 
seu PC ou leitor GoGear.
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Imagem/visualização
• Retroiluminação
• Tipo: LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (cm): 2,79
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 1,1 polegada
• Resolução: 128 x 64

Som
• Melhoramento do som: FullSound
• Equalizador personalizável
• Definições do equalizador: Equilibrado, Alta 

performance, Envolv., Transparente, Vivo
• Separação de canais: 45 dB
• Frequência de resposta: 80 - 18 000 Hz
• Potência de saída (RMS): 2 x 2,5 mW
• Relação sinal/ruído: >84 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxas de bits MP3: 8-320 bps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Não

Reprodução de vídeo
• N/A

Reprodução de fotografias
• N/A

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 30
• RDS: Não
• Gravação de rádio FM: SIM, em WAV

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Memória incorporada (RAM): 2 GB
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 450 

faixas *
• Conforme classe armazenamento massa
• Compatível com Mass Transfer Protocol: Não

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Funcionalidades
• Bloqueio do teclado numérico: Sim, tecla de 

opções
• Superscroll: Não
• Firmware actualizável: SIM, através do SongBird
• Indicação de carga: Na interface do utilizador
• Carregar e reproduzir: quando ligado a um PC
• Limite de volume personalizável
• Controlos de volume dedicados: Não
• Controlo do volume

Acessórios
• Auscultadores
• Manual de início rápido
• cabo USB

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3)/
Windows Vista/Windows 7

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade das pilhas: 220 mAh
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 15 horas 

de reprodução de música

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da D-box (LxPxA): 90 x 30 x 90 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 49,9 x 12,9 x 

43,4 mm
• Peso do produto: 0,022 kg

Software
• Philips Songbird

Parceiros
• 7digital
•
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* Capacidade de armazenamento com base em 4 minutos por música 
e codificação WMA de 64 kbps.

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.
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