
 

 

Philips GoGear
Přenosný videopřehrávač 
s funkcemi FullSound™ a 
SuperScroll™

8 GB
Sluchátka s vysokým rozlišením

SA5285BT
Zábava s vynikajícím zvukem

díky funkci FullSound a prvotřídním sluchátkům
Přehrávač digitálního audia a videa Philips GoGear SA5285BT, vybavený patentovanou 
technologií FullSound společnosti Philips, přináší vynikající kvalitu zvuku. Technologie 
Bluetooth zajišťuje dokonalou bezdrátovou zábavu na cestách.

Zážitek z hudby a videa – kdykoliv a kdekoliv
• Užijte si hudbu ve formátu MP3, WMA a AAC a z rádia VKV
• Přehrávejte videa ve formátu WMV zakoupená online nebo z knihovny
• Bezdrátová technologie Bluetooth pro stereofonní audio výstup
• Sluchátka s vysokým rozlišením zaručující přesně reprodukovaný zvuk

Zábava bez čekání
• 2,8" barevný displej LCD QVGA pro dokonalé potěšení z videa
• Ovládejte přehrávání během procházení knihovny
• SuperScroll™ umožňuje snadné a rychlé vyhledávání
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb

Vaše oblíbená zábava kdekoliv na cestách
• Nabíjení přímo z počítače přes rozhraní USB
• Funkce Seznam stop na cesty a odstranění
• Funkce FullSound™ povyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD
• Až 25 hodin přehrávání hudby nebo 5 hodin přehrávání videa*



 Stereofonní audio Bluetooth
Technologie Bluetooth umožňuje snadné 
bezdrátové propojení s dalšími zařízeními 
technologie Bluetooth na cestách. Obohaťte 
své multimediální zážitky použitím sluchátek 
Bluetooth, snadným a rychlým sdílením 
souborů do zařízení nebo z něj.

Sluchátka s vysokým rozlišením
Tato ergonomicky navržená sluchátka 
s mimořádnou izolací vůči okolnímu hluku byla 
navržena podle tvaru lidského ucha tak, že 
směrují zvukové vlny z reproduktoru dokonale 
a s nejvyšším rozlišením na ušní bubínek.

SuperScroll™
Tlačítka pro vyhledávání s dvojí funkcí 
umožňují snadné a rychlé ovládání při 
procházení rozsáhlých sbírek. Můžete 
postupně procházet seznam skladeb nebo 
videa, nebo okamžitě přejít na požadovaný titul 
přidržením tlačítka SuperScroll™.

FullSound™
Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 

zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Phillips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 
jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.
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Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 2,8 palec
• Řádky textu: 7
• Rozlišení: QVGA, 320 x 240 pixelů, 262 000 barev
• Podsvětlení: Ano
• Typ: LCD

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 2,4 mW
• Odstup signál/šum: > 84 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,05 % na 

frekvenci 1 kHz
• Separace kanálů: 45 dB
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Dance, Electronica, 

Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Mluvené 
slovo

• Vylepšení zvuku: FullSound

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, AAC
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 – 320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pro přenosná zařízení, podporuje stahování a 
služby předplatného a půjčování videa

• Podpora tagů ID3: Název alba a jméno interpreta
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: Ano

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 8 GB

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
• Bluetooth: Ano
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil Object 

push
• Verze Bluetooth: 2.0+EDR

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano

Příslušenství
• CD-ROM: Ano, s návodem k použití, Správcem 

zařízení, převodníkem médií a aplikací Windows 

Media Player
• Sluchátka: AY3817
• Kabel USB: AY3930
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Pouzdro: AY4255

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
• Média konvertor pro Philips: Převádí do 

přehrávače tyto formáty: AVI,MOV,RM,WMV atd. 
Vyžaduje instalaci aplikace Quicktime (pro MOV), 
Realplayer (for RM) a WMP10 nebo novější (pro 
WMV).

• Windows Media Player 11: Ano

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP2) nebo 

Windows Vista
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Mechanika CD-ROM: Ano
• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Kapacita baterie: 880 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 30 hodin pro 

audio nebo 6 hodin pro video
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,095 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 106 x 9,9 x 58 mm
• Typ balení: D-box

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: VKV
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Informace 

o stanici, Název stanice

Přehrávání videa
• MPEG4 SP: Až 640 kb/s ve formátu avi, 320 x 240, 

30 snímků za sekundu (Další formáty podporované 
při použití dodávaného softwaru pro převod)

• WMV9: Až 512 kb/s, 320 x 240, 30 snímků za 
sekundu (Další formáty podporované při použití 
dodávaného softwaru pro převod)

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

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM
• Nahrávání rádia VKV: Ano
•
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* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation 
ve Spojených státech a dalších zemích.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* Podporuje stahování a služby předplatného kompatibilní s WMA 
DRM10

* Nabídka služby Rhapsody zdarma je dostupná novým zákazníkům a 
nelze ji použít se stávajícím účtem služby Rhapsody nebo jinými 
speciálními nabídkami. Uživatel musí souhlasit s podmínkami použití, 
které jsou zveřejněny na adrese www.rhapsody.com/terms. Nabídka 
platí pouze pro obyvatele USA.

* Od společnosti Philips

http://www.philips.com

