
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz audio-wideo z 
pamięcią flash

2 GB*

SA5225
Rozrywka z doskonałym dźwiękiem

w technologii FullSound i ze słuchawkami klasy premium
Cyfrowy odtwarzacz audio/wideo Philips GoGear SA5225 oparty na opatentowanej przez firmę Philips 

technologii FullSound zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Ciesz się muzyką w formacie MP3, WMA i 

ACC w każdej sytuacji. Kolorowy, 2,8-calowy ekran umożliwia oglądanie filmów w każdym miejscu.

Ciesz się muzyką i filmami — zawsze i wszędzie
• Ciesz się plikami muzycznymi MP3 i WMA i AAC oraz muzyką z radia FM
• Odtwarzanie filmów WMV zakupionych w Internecie lub z Twojej biblioteki
• Słuchawki wysokiej jakości zapewniające krystalicznie czysty dźwięk

Natychmiastowa rozrywka
• Sterowanie odtwarzaniem podczas przeglądania biblioteki
• Łatwa w obsłudze funkcja SuperScroll™ umożliwia szybkie odnalezienie plików
• Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8" QVGA zapewnia doskonałą jakość obrazu
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt

Cały Twój świat rozrywki pod ręką
• Ładowanie akumulatorów bezpośrednio z łącza USB komputera
• Tworzenie i usuwanie list odtwarzania
• Technologia FullSound™ nadaje muzyce w formacie MP3 jakość płyt Audio CD
• Do 30 godzin odtwarzania muzyki lub 6 godzin wideo*



 Słuchawki wysokiej jakości
Ergonomiczne słuchawki z funkcją doskonałego 
tłumienia hałasu, zaprojektowane zgodnie z 
anatomiczną budową kanałów słuchowych, 
pozwalają precyzyjnie kierować fale 
dźwiękowe z głośnika na bębenek słuchacza i 
cieszyć się doskonałą jakością dźwięku.

funkcja SuperScroll™
Dwufunkcyjne przyciski wyszukiwania 
umożliwiają łatwą kontrolę szybkości podczas 
przewijania dużych playlist. Można przewijać 

listę po jednym utworze lub po prostu nacisnąć 
przycisk i przytrzymać go, aby przejść do 
szukanego pliku (funkcja SuperScroll™).

FullSound™
Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, stanowczo 
ją wzbogacając i ulepszając oraz zapewnia 
dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu 
o algorytm końcowego przetwarzania 
dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie 

naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki 
z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału 
(DSP) najnowszej generacji. Pozwala w ten 
sposób uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony 
niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.
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Obraz/wyświetlacz
• Długość przekątnej ekranu (cale): 2,8 cale
• Ilość linii teksu: 7
• Rozdzielczość: QVGA, 320 x 240 pikseli, 262 tys. 

kolorów
• Podświetlenie
• Typ: LCD

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Pasmo przenoszenia: 20–18 tys. Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB
• THD: 0,05% przy 1 kHz
• Separacja kanałów: 45 dB
• Ustawienia korektora: Klasyka, Dance, Electronica, 

Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Słowo 
mówione

• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound

Odtwarzanie dźwięku
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Format kompresji: MP3, WMA, AAC
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 KHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług 
pobierania i subskrypcji plików muzycznych

• Obsługa znaczników ID3: Tytuł albumu i nazwa 
wykonawcy

• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 
11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Szybkie przewijanie (Superscroll)
• Regulator głośności
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia

Akcesoria
• CD-ROM: Tak, z instrukcją obsługi, menedżerem 

urządzeń, konwerterem audio-wideo oraz 
aplikacją Windows Media Player

• Słuchawki: AY3817
• Przewód USB: AY3930

• Skrócona instrukcja obsługi
• Pokrowiec: AY4255

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i 

aktualizować oprogramowanie
• Konwerter plików do urządzeń Philips: Przetwarza 

następujące formaty do odtwarzacza: AVI, MOV, 
RM, WMV itd. Wymaga zainstalowania aplikacji 
Quicktime (dla plików MOV), Realplayer (dla 
plików RM) oraz WMP10 lub nowszej (dla plików 
WMV).

• Windows Media Player 11

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (SP2) 

lub Windows Vista
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• napęd CD-ROM
• USB: Wolny port USB

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 880 mAh
• Czas odtwarzania na bater. wewn.: Do 30 godzin 

muzyki lub 6 godzin wideo
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Wymiary
• Waga produktu: 0,095 kg
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 

106 x 9,9 x 58 mm
• Rodzaj opakowania: D-box

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pamięć stacji: 20
• Pasma tunera: UKF
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Informacje o 

stacji, Nazwa stacji

Odtwarzanie wideo
• MPEG4 SP: Do 640 kb/s w formacie avi, 320 x 240, 

30 klatek/s (Inne formaty są obsługiwane za 
pomocą dostarczonego oprogramowania 
przetwarzającego)

• WMV9: Do 512 kb/s, 320 x 240, 30 klatek/s (Inne 
formaty są obsługiwane za pomocą dostarczonego 
oprogramowania przetwarzającego)

• Digital Rights Management: Windows XP (SP2) lub 
Windows Vista

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: WAV
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM
• Nagrywanie audycji radia FM
•

SA5225/02

Dane techniczne
Odtwarzacz audio-wideo z pamięcią flash
2 GB*  

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* Obsługa usług pobierania i subskrypcji zgodnych z systemem WMA 
DRM10

* Od firmy Philips
* Usługa BBC iPlayer dostępna jest tylko w Wielkiej Brytanii

http://www.philips.com

