
 

Philips GoGear
Player audio/video cu 
memorie Flash

8 GB*

SA5285
Divertisment cu un sunet excelent

cu FullSound şi căşti de calitate superioară
Player-ul audio/video digital Philips GoGear SA5285 dotat cu tehnologie Philips FullSound 
patentată vă oferă un sunet de calitate excelentă. Bucuraţi-vă de muzică în format MP3, 
WMA şi AAC şi vizionaţi înregistrări video pe ecranul color de 2,8" oriunde vă aflaţi.

Bucuraţi-vă de muzică și filme - oriunde și oricând
• Ascultaţi muzică în format MP3, WMA și AAC și la radioul FM
• Redaţi filme WMV achiziţionate online sau din biblioteca dvs.
• Căști de înaltă definiţie pentru un sunet precis

Acces imediat
• Controlaţi redarea în timp ce parcurgeţi biblioteca media
• Cu SuperScroll™ veţi găsi imediat fișierele căutate
• Ecran color LCD QVGA de 2,8" pentru imagini video excelente
• Vizualizare coperţi albume pe afișajul full color

Divertisment în mișcare, oriunde v-aţi afla
• Încărcare directă de la PC prin portul USB
• Funcţii Listă de redare în călătorie și Ștergere pentru o organizare ușoară
• FullSound™ pentru a aduce experienţa de ascultare a CD-urilor la MP3
• Până la 30 de ore de muzică sau 6 ore de redare video
 



 Căști de înaltă definiţie

Concepute pentru a se adapta la curbele 
canalelor auriculare, aceste căști ergonomice 
cu o izolare fonică excepţională direcţionează 
cu precizie sunetul direct din difuzor spre 
timpane cu cea mai bună claritate.

SuperScroll™
Tastele de căutare cu funcţii duble permit 
controlul simplu și rapid la derularea prin liste 
mari. Puteţi să parcurgeţi melodiile din listă 
succesiv, sau puteţi să menţineţi apăsat butonul 
SuperScroll™ pentru a derula rapid lista până 
la fișierul dorit.

FullSound™

Ce este muzica fără suflet? Tehnologia 
inovatoare FullSound Philips reface detaliile 
audio ale muzicii comprimate, îmbunătăţind-o 
și amplificând-o, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni.
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• Cablu USB: AY3930 • Înregistrare radio FM
•

Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 2,8 inch
• Linii de text: 7
• Rezoluţie: QVGA, 320 x 240 pixeli, 262K culori
• Iluminare din spate
• Tip: LCD

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 18k Hz
• Personalizare egalizator
• Putere de ieșire: 2 x 2,4 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB
• THD: 0,05% la 1 kHz
• Separare canale: 45 dB
• Setări egalizator: Clasic, Dance, Electronică, Hip 

Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Text vorbit
• Caracteristici superioare sunet: FullSound

Redare audio
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps
• Format compresie: MP3, WMA, AAC
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri de muzică

• Acceptă etichete ID3: Titlu album și nume artist
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Prezentare

Medii de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate memorie încorporată: 8 GB

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 High Speed

Comoditate
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Indicator baterie descărcată
• Funcţie: Blocare tastatură
• Superscroll
• Controlul volumului
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului

Accesorii
• CD-ROM: Da, cu IFU, Device Manager, Media 

Converter și Windows Media Player
• Căști: AY3817

• Ghid de iniţiere rapidă
• Husă: AY4255

Software
• Manager echipament: pentru restaurare și upgrade
• Media Converter pentru Philips: Convertește 

următoarele formate pentru redare: 
AVI,MOV,RM,WMV etc. Necesită instalarea 
Quicktime (for MOV), Realplayer (pentru fișiere 
RM) și WMP10 sau o versiune superioară (pentru 
WMV).

• Windows Media Player 11

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP2) sau Windows Vista
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• Unitate CD-ROM
• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• Capacitate baterie: 880 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 30 ore 

de redare audio sau 6 ore de redare video
• Tip baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabil: Da, prin USB

Dimensiuni
• Greutate produs: 0,095 kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 106 x 9,9 x 58 mm
• Tip ambalaj: D-box

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Setări prestabilite staţie: 20
• Mărci de tunere: FM
• RDS: Tip program, Radio Text, Informaţii staţie, 

Nume post de radio

Redare video
• MPEG4 SP: Până la 640 kbps în format avi, 

320x240, 30 cadre/s (alte formate acceptate după 
instalarea software-ului de conversie 
corespunzător)

• WMV9: Până la 512 kbps, 320x240, 30 cadre/s (alte 
formate acceptate după instalarea software-ului de 
conversie corespunzător)

• Managementul drepturilor digitale: Windows XP 
(SP2) sau Windows Vista

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM
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* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* Suportă servicii de descărcare și abonare compatibile cu formatul 
WMA DRM10

* De la Philips
* Serviciul BBC iPlayer este disponibil numai în Marea Britanie

http://www.philips.com

