
 

Philips GoGear
Audio/video prehrávač 
typu Flash

8 GB*

SA5285
Zábava s vynikajúcim zvukom

s FullSound a prémiovými slúchadlami
Digitálny prehrávač zvuku/videa Philips GoGear SA5285, ktorý obsahuje patentovanú technológiu 
FullSound spoločnosti Philips, vám prinesie vynikajúcu kvalitu zvuku. Vychutnajte si hudbu vo 
formáte MP3 a WMA a zobrazte videá na 2,8" (7,1 cm) farebnej obrazovke všade, kam pôjdete.

Užívajte si hudbu a video - kedykoľvek a kdekoľvek
• Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3, WMA a AAC spolu s FM rádiom
• Prehrávajte videá WMV zakúpené online alebo z vašej knižnice
• Slúchadlá s vysokým rozlíšením pre precízny zvuk

Vychutnajte si ju ihneď
• Ovládajte prehrávanie a súčasne si prezerajte knižnicu médií
• Systém SuperScroll™ nájde čo si želáte rýchlym a jednoduchým spôsobom
• 2,8” (7,1 cm) farebný LCD displej QVGA pre vynikajúcu zábavu z videa
• Zobrazte obaly albumov plnofarebne

Celá vaša zábava na cestách
• Nabíjajte priamo pomocou vášho počítača cez port USB
• Zoznam skladieb na cestách a funkcia Odstrániť pre jednoduchšiu organizáciu
• FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie
• Doba prehrávania až 30 hodín hudby alebo 6 hodín videa
 



 Slúchadlá s vysokým rozlíšením

Tieto ergonomicky navrhnuté slúchadlá, ktoré 
sa navrhli v súlade so zakrivením zvukovodu 
ľudského ucha, spolu s vynikajúcou funkciou 
izolácie šumu presne nasmerujú zvukové vlny z 
reproduktora k ušným bubienkom s najvyšším 
rozlíšením.

systém SuperScroll™
Dvojkrokové vyhľadávacie klávesy umožňujú 
jednoduchú kontrolu rýchlosti pri prehľadávaní 
veľkých knižníc. Môžete prechádzať 
zoznamom skladieb po jednotlivých piesňach 
alebo videách alebo stlačiť a podržať kláves 
trochu dlhšie, aby ste pomocou SuperScroll™ 
rýchlo prešli na požadovaný súbor.

FullSound™

Čo je hudba bez srdca a duše? Inovatívna 
technológia FullSound značky Philips verne 
obnovuje akustické detaily v komprimovanej 
hudbe, čím ju dramaticky obohacuje, takže 
zažijete skutočne pohlcujúcu hudbu - bez 
akéhokoľvek skreslenia.
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prehrávačom Windows Media Player •
Obraz/Displej
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

2.8 palec
• Riadky textu: 7
• Rozlíšenie: QVGA, 320 x 240 pixelov, 262-tisíc 

farieb
• Podsvietenie
• Typ: displej LCD

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 20 - 18 k Hz
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Výstupný výkon: 2 x 2,4 mW
• Odstup signálu od šumu: > 84 dB
• THD: 0,05% pri 1 kHz
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Dance, 

Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, 
Rock, Hovorené slovo

• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound

Prehrávanie zvuku
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Formát kompresie: MP3, WMA, AAC
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie hudobných súborov a predplatené 
hudobné služby

• Podpora ID3 označenia: Názov albumu a meno 
interpreta

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

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prezentácia

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 8 GB

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní
• Indikácia slabej batérie
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll
• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno, s IFU, Správcom zariadení, 

programom na konverziu médií Media converter a 

• Slúchadlá: AY3817
• USB kábel: AY3930
• Stručná príručka spustenia
• Puzdro: AY4255

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu
• Konvertor médií pre zariadenia Philips: Konvertuje 

do prehrávača nasledujúce formáty: AVI, MOV, 
RM, WMV a pod. Vyžaduje inštalácie Quicktime 
(pre MOV), Realplayer (pre RM) a WMP10 alebo 
novší (pre WMV).

• Prehrávač Windows Media Player 11

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Systém Windows XP 

(SP2) alebo Windows Vista
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• Mechanika CD-ROM
• USB: Voľný port USB

Napájanie
• Kapacita batérií: 880 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 30 hodín 

zvuku alebo 6 hodiny videa
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Hmotnosť produktu: 0,095 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 106 x 9,9 x 58 mm
• Typ balenia: D-box

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 20
• Upevnenia tuneru: FM
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Informácie o 

stanici, Názov stanice

Prehrávanie videa
• MPEG4 SP: Až 640 kb/s, 320 x 240, 30 snímok za 

sekundu (Ostatné formáty podporované pomocou 
dodaného konverzného softvéru)

• WMV9: Až 512 kb/s, 320 x 240, 30 snímok za 
sekundu (Ostatné formáty podporované pomocou 
dodaného konverzného softvéru)

• Digital Rights Management: Systém Windows XP 
(SP2) alebo Windows Vista

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM
• Nahrávanie rádia FM
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* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov 

a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* Podporuje služby na preberanie súborov a predplatené služby 
kompatibilné s WMA DRM10

* Od spoločnosti Philips
* Služba BBC iPlayer je dostupná len vo Veľkej Británii

http://www.philips.com

