
 

 

Philips GoGear
เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอช
นิด Flash

2GB*

SA5225
ความบันเทิงในคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

พร้อมทั้งเทคโนโลยี FullSound และหูฟังที่ใช้วัสดุระดับพรีเมี่ยม
เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอระบบดิจิตอล Philips GoGear รุ่น SA5225 ที่มีเทคโนโลยี FullSound 
ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรของ Philips แล้ว ให้คุณภาพเสียงเป็นเยี่ยม เพลิดเพลินกับการฟังเพลง 
MP3, WMA และ AAC และดูวิดีโอบนหน้าจอสี 2.8 นิ้วได้ในทุกที่

สัมผัสประสบการณ์ในการฟังเพลงและชมวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา
• สนุกกับเพลง MP3 WMA และ AAC พร้อมวิทยุ FM
• เล่นไฟล์วีดีโอ WMV ที่ซื้อทางออนไลน์หรือไลบรารี
• บริการเพลงแบบสมัครสมาชิกสำหรับการฟังเพลงแบบไม่จำกัด
• หูฟังความละเอียดสูงเพื่อเสียงที่แม่นยำ

สนุกได้ทันที
• ควบคุมการเล่นขณะเบราส์ไลบรารีของคุณ
• SuperScroll™ เพื่อให้ค้นหาสิ่งที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
• จอสี QVGA LCD  ขนาด 2.8" เพื่อความเพลิดเพลินในการชมวิดีโอสูงสุด
• อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานและเข้าใจง่ายพร้อมแสดง Album Art

สนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด
• ชาร์จจากเครื่อง PC ของคุณได้โดยตรง โดยใช้ USB
• รายการเพลงที่พกพาไปได้ทุกที่และฟังก์ชันลบ
• FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่ MP3
• ฟังเพลงได้สูงสุด 30 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้สูงสุด 6 ชั่วโมง*



 หูฟังความละเอียดสูง
ดีไซน์ตามความโค้งของช่องหูมนุษย์ 
หูฟังที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ 
พร้อมด้วยคุณสมบัติขจัดเสียงรบกวนที่กำหนดทิ
ศทางคลื่นเสียงที่มีความละเอียดสูงจากลำโพงไ
ปสู่แก้วหูของคุณได้อย่างแม่นยำ

SuperScroll™
ปุ่มค้นหาทำงานได้สองแบบช่วยควบคุมความเร็
วเมื่อเลื่อนดูข้อมูลในไลบรารีขนาดใหญ่ 
คุณสามารถเลือกว่าจะเลื่อนดูรายการเพลงหรือวิ

ดีโอทีละรายการ หรือกดปุ่มให้แรงขึ้นเล็กน้อย 
และค้างไว้เพื่อไปที่ไฟล์ที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น
ด้วยฟังก์ชัน SuperScroll™

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
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ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.8 นิ้ว
• บรรทัดข้อความ: 7
• ความละเอียด: QVGA, 320 x 240 พิกเซล, 

แสดงผลสี 262K
• ประเภท: LCD

เสียง
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Dance, 

Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, 
Rock, Spoken word

• การตอบสนองต่อความถี่: 60 - 18k เฮิร์ตซ์
• พลังขับเสียง: 2 x 3mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85 dB
• THD: 0.05% ที่ 1kHz
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC
• รองรับป้าย ID3: ชื่ออัลบั้มและชื่อศิลปิน
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

22.050, 24, 8 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา 
รองรับบริการดาวน์โหลด, 
และบริการเพลงแบบสมัครสมาชิก

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 2 GB

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

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• Superscroll
• การควบคุมระดับเสียง
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเกรดได้

อุปกรณ์เสริม
• CD-ROM: มี พร้อม IFU, Device Manager, Media 

Converter & Windows Media Player
• หูฟัง: AY3817
• สายเคเบิล USB: AY3930

• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• กระเป๋า: AY4255

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเกรด
• Windows Media Player 11
• ซอฟต์แวร์ Media Converter ของ Philips: 

แปลงไฟล์สำหรับเครื่องเล่นได้ในรูปแบบต่อไปนี้ : 
AVI,MOV,RM,WMV ฯลฯ จำเป็นต้องมีการติดตั้ง 
Quicktime (สำหรับไฟล์ MOV), Realplayer (สำหรับ 
RM) และ WMP10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า (สำหรับ 
WMV)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP2) หรือ 

Windows Vista
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี 

(สำหรับเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, 
คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต 
และซอฟต์แวร์อัปเกรดของ PC)

• USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 880mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 30 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 6 
ชั่วโมง

• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.095 กก.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 106 x 9.9 x 58 มม.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, ข้อมูลสถานี, 

ชื่อสถานี

การเล่นวิดีโอ
• MPEG4 SP: สูงถึง 640kbps ในรูปแบบ avi, 320x240, 

30fps (รองรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ 
ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ที่ให้มา)

• WMV9: สูงถึง 512kbps, 320x240, 30fps 
(รองรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ 
ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ที่ให้มา)

• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows XP (SP2) 
หรือ Windows Vista

การจับสัญญาณเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM
• การบันทึกวิทยุ FM
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอชนิด Flash
2GB*  

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* Windows Media และโลโก้ Windows 
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก
ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ

* การดาวน์โหลดการสนับสนุนและบริการสมัครเป็นสมาชิกใช้ได้กับ 
WMA DRM10

* ข้อเสนอฟรีจาก Rhapsody นี้มีให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ 
และไม่สามารถนำมาใช้กับบัญชีผู้ใช้ Rhapsody ปัจจุบัน 
หรือข้อเสนอพิเศษอื่นใดได้ 
ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของการใช้งาน 
ที่แสดงไว้ใน www.rhapsody.com/terms 
ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

* Rhapsody และโลโก้ของ Rhapsody 
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
RealNetworks, Inc.

* จาก Philips

http://www.philips.com

