
 

Philips GoGear
Bærbar videospiller med 
FullSound™ og 
SuperScroll™

8 GB
Høydefinisjons hodetelefoner

SA5285BT
Underholdning med ypperlig lyd

med FullSound og førsteklasses øretelefoner
Philips GoGear digital audio/video-spiller SA5285BT med Philips-patentert FullSound-
teknologi gir deg ypperlig lydkvalitet. Bluetooth-teknologi sikrer en uovertruffen trådløs 
underholdning på farten.

Lytt til musikk og se film – når som helst og hvor som helst
• Nyt MP3-, WMA- og AAC-musikk i tillegg til FM-radio
• Spill av WMV-videoer du har kjøpt på Internett, eller fra ditt bibliotek
• Trådløs Bluetooth-teknologi for stereolyd ut
• Høydefinisjons hodetelefoner for nøyaktig lyd

Nyt den umiddelbart
• 2,8" QVGA LCD-fargeskjerm for en flott videoopplevelse
• Kontroller avspilling mens du blar i biblioteket
• SuperScroll™ for å finne det du leter etter, på en rask og enkel måte
• Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med visning av albumcover

All underholdningen på farten
• Lad opp direkte fra PCen via USB
• Funksjonene "Spilleliste på farten" og "Slett"
• FullSound™ for å få CD-opplevelse på MP3-musikken
• Opptil 25 timer med musikkavspilling eller 5 timer med videoavspilling*
 



 Bluetooth-lyd i stereo

Bluetooth-teknologi gir enkel trådløs tilkobling 
til andre Bluetooth-enheter på farten. Gjør 
multimedieopplevelsen på mobilen bedre med 
Bluetooth-hodetelefoner, og del filer raskt og 
enkelt til og fra enheten.

Høydefinisjons hodetelefoner

Disse ergonomisk utformede hodetelefonene 
er utformet i forhold til kurven på menneskets 

ørekanaler. De har en enestående 
støyisoleringsfunksjon som sender lydbølgene 
direkte fra høyttaleren til trommehinnene med 
høyest mulig definisjon.

SuperScroll™

Søketaster med dobbeltfunksjon som gjør det 
enkelt å bla gjennom store biblioteker. Du kan 
velge å bla gjennom spillelisten én sang eller 
film om gangen, eller du kan holde tasten nede 
for å bruke SuperScroll™-funksjonen som 
raskt blar frem til ønsket fil.

FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.
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Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2,8 tomme
• Tekstlinjer: 7
• Oppløsning: QVGA, 320 x 240 piksler, 262 k farger
• Bakbelysning
• Type: LCD

Lyd
• Equalizer kan tilpasses
• Frekvensområde: 20–18 k Hz
• Utgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal-til-støy-forhold: > 84 dB
• THD: 0,05 % ved 1 kHz
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Dance, Electronica, 

Hiphop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Spoken 
word

• Lydforbedringer: FullSound

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, AAC
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

for bærbare enheter, støtter nedlasting og 
abonnementer på musikktjenester

• ID3 Tag-støtte: Albumtittel og artistnavn
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Lysbildefremvisning

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minnekapasitet: 8 GB

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: Høyhastighet USB 2,0
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Objekt, push-

profil
• Bluetooth-versjon: 2.0+EDR

Anvendelighet
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Indikator for lavt batteri
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Superbla
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar

Tilbehør
• CD-ROM: Ja, med IFU, Device Manager, Media 

converter & Windows Media Player

• Hodetelefoner: AY3817
• USB-kabel: AY3930
• Hurtigstartveiledning
• Veske: AY4255

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere
• Media Converter for Philips: Konverterer følgende 

formater til spilleren: AVI, MOV, RM, WMV osv. 
Trenger Quicktime (for MOV), Realplayer (for 
RM) og WMP10 eller nyere (for WMV) installert.

• Windows Media Player 11

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows XP (SP2) eller 

Windows Vista
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• CD-ROM-stasjon
• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Batterikapasitet: 880 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil 30 timer lyd 

eller 6 timer video
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB

Mål
• Produktvekt: 0,095 kg
• Produktmål (BxDxH): 106 x 9,9 x 58 mm
• Emballasjetype: D-boks

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM
• RDS: Programtype, Radiotekst, 

Stasjonsinformasjon, Stasjonsnavn

Videoavspilling
• MPEG4 SP: Opptil 640 kbps i avi-format, 

320 x 240, 30 fps (andre formater støttes ved hjelp 
av medfølgende konverteringsprogramvare)

• WMV9: Opptil 512 kbps, 320 x 240, 30 fps (støtte 
for andre formater ved hjelp av medfølgende 
konverteringsprogramvare)

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

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: ADPCM
• FM-radioopptak
•
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* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 

kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* Støtter nedlasting og abonnementstjenester som er kompatible med 
WMA DRM10

* Gratistilbudet fra Rhapsody er tilgjengelig for nye kunder og kan ikke 
brukes med en gjeldende Rhapsody-konto eller sammen med andre 
spesialtilbud. Brukeren må godta standardvilkår og betingelser for 
bruk som finnes på www.rhapsody.com/terms. Tilbudene gjelder 
bare for innbyggere i USA.

* Fra Philips

http://www.philips.com

