
 

 

Philips GoGear
Tașınabilir video oynatıcı 
ile FullSound™ ve 
SuperScroll™

2 GB
Net ses sağlayan kulaklıklar

SA5225
Mükemmel bir sesle eğlence

FullSound ve özel kulaklıklar ile
Philips'in patentli FullSound teknolojisine sahip Philips GoGear dijital ses/video oynatıcı 
SA5225, mükemmel bir ses kalitesi sağlar. 2,8 inçlik renkli ekranı sayesinde, gittiğiniz her 
yerde MP3, WMA, AAC müzik dinleyin ve video izleyin.

Her zaman, her yerde müzik ve video keyfini yașayın
• MP3, WMA ve AAC müzik ve FM radyo keyfi
• İnternet üzerinden satın alınan veya kütüphanenizdeki WMV videolarını oynatın
• Tam ve doğru sesler için, net ses sağlayan kulaklıklar

Eğlenceyi kaçırmayın
• Arșivinize gözatarken oynatımı kontrol edin
• SuperScroll™ aradığınızı bulmanın kolay ve hızlı yolu
• Üstün video keyfi için 2,8 inç QVGA LCD renkli ekran
• Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Tüm eğlence yolda yanınızda
• USB ile PC'den doğrudan șarj
• Yolda çalma listesi ve sil fonksiyonları
• FullSound™, MP3'lerde CD dinleme deneyimi yașatır
• 30 saate kadar müzik veya 6 saate kadar video*



 Net ses sağlayan kulaklıklar
Ergonomik ve mükemmel ses yalıtımlı bu 
kulaklıklar, hoparlörden gelen ses dalgalarının 
tam olarak kulak zarına yönlendirilmesi ve en 
yüksek netliğin sağlanması için insan kulak 
kanalı kıvrımı temel alınarak tasarlanmıștır.

SuperScroll™
Çift fonksiyonlu arama tușları, geniș 
kütüphanelerde arama yaparken, kolay ve hızlı 
kontrol olanağı sağlar. Parça listeniz içinde 

parçalar arasında birer birer ilerleyebilir veya 
basılı tutarak SuperScroll™ ile hızla istediğiniz 
parçaya gidebilirsiniz.

FullSound™
Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 

algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.
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Görüntü/Ekran
• Çapraz ekran boyutu (inç): 2,8 inç
• Metin satır sayısı: 7
• Çözünürlük: QVGA, 320 x 240 piksel, 262K renk
• Arka ıșık
• Tip: LCD

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Frekans tepkisi: 20 - 18k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,4mW
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05
• Kanal ayırma: 45 dB
• Ekolayzır ayarları: Klasik, Dans, Electronica, Hip 

Hop, Jazz, Dinlenme, Pop, RnB, Rock, Konușma
• Ses Geliștirme: FullSound

Müzik Çalma
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA, AAC
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınabilir Cihazlar için 

Windows Media DRM ile müzik yükleme ve 
abonelik desteği

• ID3 Etiket desteği: Albüm ve sanatçı adı
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22.050, 24, 8 kHz

Resim Oynatma
• Resim sıkıștırma formatı: JPEG
• Slayt gösterisi

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Dahili bellek kapasitesi: 2 GB

Bağlanılabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• İșlev: Tuș kilidi
• Superscroll
• Ses kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim

Aksesuarlar
• CD-ROM: Evet, IFU, Aygıt Yöneticisi, Ortam 

Dönüștürücüsü ve Windows Media Player ile 
birlikte

• Kulaklıklar: AY3817
• USB kablosu: AY3930

• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Çanta: AY4255

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme
• Philips için Ortam Dönüștürücü: Așağıdaki 

formatları oynatıcıya uygun hale dönüștürür: 
AVI,MOV,RM,WMV vb. Quicktime (MOV için), 
Realplayer (RM için) ve WMP10 veya üzeri (WMV 
için) kurulumları gerektirir.

• Windows Media Player 11

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP2) veya Windows Vista
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni dahili yazılımlara ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• CD-ROM sürücü
• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil kapasitesi: 880mAh
• Dahili pille kullanım süresi: 30 saate kadar müzik 

veya 6 saate kadar video
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar
• Ürün ağırlığı: 0,095 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 106 x 9,9 x 58 mm
• Ambalaj türü: D-box

Tuner/Alım/İletim
• Ayarlanmıș istasyon: 20
• Tuner Bantları: FM
• RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon 

Bilgileri, İstasyon Adı

Video Oynatma
• MPEG4 SP: avi formatında 640 kbps, 320x240, 

30fps değerlerine kadar (Birlikte verilen 
dönüștürme yazılımı ile diğer formatlar da 
desteklenir)

• WMV9: 512 kbps, 320x240 , 30fps değerlerine 
kadar (Birlikte verilen dönüștürme yazılımı ile diğer 
formatlar da desteklenir)

• Dijital Haklar Yönetimi: Windows XP (SP2) veya 
Windows Vista

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: ADPCM
• FM radyo kaydı
•
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* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 
Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini 
desteklemektedir

* Philips'ten
* BBC iPlayer servisi, sadece İngiltere'dedir.

http://www.philips.com

