
 

 

Philips GoGEAR
Digitale MP3-videospeler 
met FullSound™ en 
SuperScroll™

8 GB*
Bluetooth

SA5285BT
Entertainment met topgeluid

met FullSound en hoogwaardige hoofdtelefoon
Ga voor audio van de beste kwaliteit met de Philips GoGear digitale audio-/videospeler 
SA5285BT. Met gepatenteerde FullSound-technologie en Bluetooth voor ultiem 
draadloos entertainment.

Ga op in muziek en video's - overal en altijd
• Geniet van MP3-, WMA- en AAC-muziek en van FM-radio
• Speel WMV-video's af die u online hebt gekocht of die u in uw bibliotheek hebt staan
• Draadloze Bluetoothtechnologie voor stereo-audio-uitgang
• High Definition-hoofdtelefoon voor nauwkeurig geluid

Geniet er meteen van
• QVGA LCD-kleurenscherm van 7,1 cm (2,8") voor geweldige beeldkwaliteit
• Bedien de weergave terwijl u door uw bibliotheek bladert
• Met SuperScroll™ vindt u op een snelle, eenvoudige manier wat u zoekt
• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen

Al uw entertainment onderweg bij de hand
• Direct opladen vanaf uw PC via USB
• Afspeellijsten maken en verwijderen
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Maximaal 25 uur muziek- en 5 uur videoweergave*



 Bluetooth-stereogeluid
De Bluetooth-technologie maakt een 
eenvoudige, draadloze verbinding met andere 
mobiele Bluetooth-apparaten mogelijk. Verrijk 
uw mobiele multimedia-ervaringen door uw 
Bluetooth-headset te gebruiken, snel en 
eenvoudig bestanden te delen van en naar uw 
apparaat.

High Definition-hoofdtelefoon
Het ergonomische ontwerp van de 
hoofdtelefoon lijkt op de menselijke 
gehoorgang en biedt een uitstekende 
geluidsisolatie die de geluidsgolven uit de 

luidspreker precies en met het zuiverste geluid 
naar uw trommelvlies leidt.

SuperScroll™
Via de zoektoetsen met dubbele functie kunt u 
de snelheid eenvoudig bedienen wanneer u 
door grote verzamelingen bladert. U kunt met 
SuperScroll™ per nummer of video door uw 
afspeellijst bladeren of sneller naar het 
gewenste bestand gaan door de toets harder in 
te drukken.

FullSound™
De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 

gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.
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Kenmerken
Digitale MP3-videospeler met FullSound™ en SuperScroll™
8 GB* Bluetooth
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Beeld/scherm
• Schermdiagonaal (inch): 2,8 inch
• Tekstregels: 7
• Resolutie: QVGA, 320 x 240 pixels, 262.000 

kleuren
• Achtergrondverlichting
• Type: LCD

Geluid
• Instelbare equalizer
• Frequentiebereik: 20 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 2,4 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB
• THD: 0,05% bij 1 kHz
• Zenderscheiding: 45 dB
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Dance, Elektronica, 

Hiphop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Gesproken 
tekst

• Geluidsverbetering: FullSound

Audioweergave
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• Compressie-indeling: MP3, WMA, AAC
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

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

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

• Ondersteuning van ID3-velden: Naam album en 
artiest

• MP3-voorbeeldsnelheden: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 
22,050, 24, 8,0 kHz

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Diapresentatie

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Ingebouwd geheugen (RAM): 8 GB

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 met hoge snelheid
• Bluetooth
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, OPP (Object 

Push Profile)
• Bluetooth-versie: 2.0 + EDR

Comfort
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Volumeregeling
• Firmware-upgrade mogelijk

Accessoires
• CD-ROM: Ja, met IFU, Device Manager, Media 

Converter en Windows Media Player

• Hoofdtelefoon: AY3817
• USB-kabel: AY3930
• Snelstartgids
• Etui: AY4255

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades
• Media Converter voor Philips: Maakt de volgende 

formaten geschikt voor de speler: AVI, MOV, RM, 
WMV enz. Hiervoor dient Quicktime (voor MOV), 
Realplayer (voor RM) en WMP10 of hoger (voor 
WMV) te zijn geïnstalleerd.

• Windows Media Player 11

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP2) of 

Windows Vista
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• CD-ROM-station
• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 880 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 30 uur 

audio of 6 uur video
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Afmetingen
• Gewicht van het product: 0,095 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 106 x 9,9 x 58 mm
• Verpakkingstype: D-box

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 20
• Radioband: FM
• RDS: Programmatype, Radiotekst, 

Zenderinformatie, Zendernaam

Videoweergave
• MPEG4 SP: Maximaal 640 kbps in .avi-formaat, 320 

x 240, 30 fps (gebruik de meegeleverde 
converteersoftware voor ondersteuning van 
andere formaten)

• WMV9: Maximaal 512 kbps, 320 x 240, 30 fps 
(gebruik de meegeleverde converteersoftware 
voor ondersteuning van andere formaten)

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

Audio vastleggen
• Audiobestandsindeling: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM
• FM-radio-opname
•
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Specificaties
Digitale MP3-videospeler met FullSound™ en SuperScroll™
8 GB* Bluetooth

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.

* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.

* De iPlayer-service van BBC is alleen beschikbaar in het Verenigd 
Koninkrijk

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* Biedt ondersteuning voor download- en abonnementsdiensten die 
compatibel zijn met WMA DRM10

* Van Philips

http://www.philips.com

