
 

 

Philips GoGEAR
MP3 плейър с FullSound™

Raga
4 GB*

SA4RGA04VN
Оцветете света си с превъзходен звук

Малък, забавен и цветен
Малък и забавен, MP3 плейърът GoGEAR Raga с FullSound вдъхва живот на 
любимите ви мелодии. С Philips Songbird можете да откривате музика до безкрай и 
да синхронизирате лесно, а функцията FastCharge предлага бързо зареждане.

Звук с превъзходно качество
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката

Допълва живота ви
• Меко и гладко покритие за удобство и използване с лекота
• Пълноцветен дисплей за интуитивна и приятна навигация
• Наслаждавайте се на до 15 часа възпроизвеждане на музика

Лесно и интуитивно
• Philips Songbird: една опростена програма за откриване, възпроизвеждане и 
синхронизиране

• LikeMusic за списъци за изпълнение от песни, които звучат чудесно в комплект
• Бързо 6-минутно зареждане за 60 минути възпроизвеждане
• Преглед на папки, за организиране и преглед на мултимедийни файлове, както на 
компютър.



 FullSound™

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като я обогатява и подобрява, така че 
напълно се потапяте в музиката - без 
никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с 
истински реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Меко и гладко покритие
Меко и гладко покритие за удобство и 
използване с лекота

Пълноцветен дисплей
Пълноцветен дисплей за интуитивна и 
приятна навигация

До 15 часа възпроизвеждане на 
музика

Наслаждавайте се на до 15 часа 
възпроизвеждане на музика

Philips Songbird

Една опростена и лесна за употреба 
програма, включена в комплекта на вашия 
плейър GoGear. Philips Songbird ви дава 
възможност да откривате и 
възпроизвеждате всичката си мултимедия, и 
да я синхронизирате безпроблемно с вашия 
Philips GoGear. Нейните интуитивни и 
мощни функции за управление на музика ви 
позволяват да откривате нови изпълнители 
и музикални стилове директно в програмата 
чрез магазини, услуги и уеб сайтове за 
музика и мултимедия. Възпроизвеждайте 
своята фонотека, както и мултимедия от 
интернет, и синхронизирайте всичко 
безпроблемно от компютър на вашия Philips 
GoGear.

LikeMusic

LikeMusic ви позволява да усетите повече от 
музиката, която обичате най-много - само с 
едно щракване! Не е нужно да сортирате 
цялата си фонотека или да чакате да ви 
осени прозрение. LikeMusic е патентован 
алгоритъм на Philips, който анализира 
песните във фонотеката, за да намери 
сходни музикални характеристики. Тези 
характеристики помагат на LikeMusic да 
създаде интелигентни списъци за 
изпълнение от песни, които просто звучат 
чудесно заедно. Само щракнете върху 
песен, която обичате, и натиснете иконата 
на LikeMusic – моментално се появява 
списък за изпълнение. Дайте му име и се 

радвайте на новия списък за изпълнение – 
или открийте отново песните – на 
компютъра или на плейъра GoGear.

Бързо зареждане (60 минути)

Понякога просто се нуждаете от 
компанията на вашия GoGEAR, докато 
пътувате между дома и офиса или бягате за 
здраве – но сте забравили да заредите 
плейъра си предишната вечер. Кажете 
сбогом на досадните и скучни пътувания в 
тишина, благодарение на функцията за 
бързо зареждане. Това интелигентно и 
удобно решение на Philips ви позволява да 
включите вашия GoGEAR в компютъра или 
в USB зарядно устройство само за 6 минути, 
в замяна на което получавате солидните 60 
минути възпроизвеждане на аудио! Бързото 
зареждане работи, като използва много по-
високи стойности на тока, за да даде на 
вашата литиево-йонна батерия мощността, 
от която се нуждае, за да ви пренесе в света 
на музиката на мига... и за дълго време.

Преглед на папки

Прегледът на папки е допълнителен изглед 
на директориите на плейъра GoGear, който 
ви позволява да гледате всички файлове на 
вашия плейър, както става в компютър. Като 
изберете преглед на папки, отварянето на 
всички поддържани файлове (т. е. музика, 
снимки или видеофилми) е лесно като да 
изберете файл и да натиснете "Пусни".
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Картина/дисплей
• Подсветка
• Тип: LCD
• Размер на екрана по диагонал (см): 2,79
• Размер на екрана по диагонал (инчове): 1,1 инч
• Разделителна способност: 128 x 64

Звук
• Подобрение на звука: FullSound
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: Балансиран, Мощен, 
Топъл, Прозрачни, Ясен

• Отделяне между каналите: 45 dB
• Честотен обхват: 80 - 18k Hz
• Изходна мощност (RMS): 2 x 2,5 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 84 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kpbs и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Управление на правата върху електронно 
съдържание (DRM): Не

Възпроизвеждане на видео
• няма данни

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• няма данни

Тунер/приемане/предаване
• Не

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 4 GB
• Капацитет на паметта за музика, MP3: До 900 
песни*

• Съответства на класа външна памет
• Съответствие с Mass Trans. Protocol: Не

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0

Удобство
• Заключване на клавиатурата: Да, клавиш за 
избор

• Superscroll: Не
• Възможност за надстройване на фърмуера: Да, 
чрез SongBird

• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Заредете и пуснете: когато е свързан с 
компютър

• Ограничаване на силата на звука с възможност 
за персонализиране

• Специални бутони за управление на звука: Не
• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• Слушалки
• Ръководство за бърз старт
• USB кабел

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• Операционна система на PC: Windows XP 
(SP3)/Windows Vista/Windows 7

Захранване
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Акумулаторна: Да, през USB
• Капацитет на батериите: 220 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: 
Възпроизвеждане на музика до 15 часа

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Размери на D-кутията (Ш x Д x В): 90 x 30 x 90 
мм

• Размери на изделието (ШxДxВ): 49,9 x 12,9 x 
43,4 мм

• Тегло на изделието: 0,022 кг

Софтуер
• Philips Songbird

Партньори
• 7digital
•
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* Обем при 4 минути на песен и WMA кодиране 64 kbps.
* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA 
кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

http://www.philips.com

