
 

Philips GoGear
Video player portátil com 
FullSound™ e 
SuperScroll™

8 GB
Fones de ouvido de alta definição

SA5285BT
Entretenimento em um som excelente

com FullSound e fones de ouvido de alta qualidade
O aparelho de áudio/vídeo digital Philips GoGear SA5285BT com tecnologia FullSound 
patenteada pela Philips traz a você uma qualidade de áudio excelente. A tecnologia 
Bluetooth garante o máximo em entretenimento sem fio em qualquer lugar.

Curta música e vídeo - a qualquer hora, em qualquer lugar
• Reproduza vídeos WMV adquiridos online ou de sua biblioteca
• Curta músicas em MP3, WMA e AAC e rádio FM
• Tecnologia sem fio Bluetooth para saída de áudio estéreo
• Fones de ouvido de alta definição para um som preciso
• Gravação de FM para gravar seus programas de rádio favoritos

Aproveite
• Controle a reprodução enquanto navega na sua biblioteca
• SuperScroll™ para encontrar o que você quer, de um jeito simples e rápido
• Display LCD QVGA de 2,8" em cores para uma excelente exibição de vídeos
• Interface de usuário fácil e intuitiva com exibição da capa do álbum

Seu entretenimento, onde você estiver
• FullSound™ para levar a experiência sonora do CD para o MP3
• Reprodução de até 25 horas de música ou 5 horas de vídeo*
• Playlist on the go e funções de exclusão
 



 SuperScroll™

As teclas de pesquisa de dupla ação permitem 
um controle ágil e fácil da rolagem pelas 
bibliotecas. Basta escolher entre deslocar uma 
música ou um vídeo por vez na playlist ou 
pressionar e manter pressionado com um 
pouco mais de intensidade para que a função 
SuperScroll™ avance com rapidez até o 
arquivo desejado.

FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-

as substancialmente para que o CD 
reproduzido não apresente nenhuma 
distorção. Baseado em um algoritmo de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Áudio estéreo Bluetooth

A tecnologia Bluetooth possibilita a conexão 
sem fio com outros dispositivos Bluetooth em 
qualquer lugar. Enriqueça sua experiência 
multimídia móvel usando seu headset 
Bluetooth e compartilhando de modo rápido e 
fácil arquivos, enviando-os ou recebendo-os 
no dispositivo.

Fones de ouvido de alta definição

Projetados de acordo com a curvatura dos 
canais auditivos humanos, esses fones de 
ouvido, com design ergonômico e um recurso 
excepcional de isolamento de ruído, 
direcionam precisamente as ondas sonoras do 
alto-falante para a orelha mantendo a mais alta 
definição.

Gravação de FM
Curta seus programas de rádio FM favoritos 
sempre que quiser e com a freqüência que 
desejar. Basta ativar a função de gravação 
quando estiver ouvindo seus programas de 
rádio favoritos. O aparelho codifica o sinal da 
rádio em WAV e armazena o arquivo na pasta 
de gravação de FM, no menu de gravação.
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Imagem/tela
• Medida diagonal da tela (pol.): 2,8 polegada
• Linhas de texto: 7
• Resolução: QVGA, 320 x 240 pixels, 262 mil cores
• Luz de fundo
• Tipo: LCD

Som
• Personalização com equalizador
• Resposta de freqüência: 20 - 18 k Hz
• Potência de saída: 2 x 2,4 mW
• Relação sinal/ruído: > 84 dB
• THD: 0,05% a 1 kHz
• Separação de canais: 45 dB
• Ajustes do equalizador: Clássica, Dance, 

Eletrônica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, 
Palavra falada

• Recursos de áudio: FullSound

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA, AAC
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
• Taxas de transferência de WMA: 5-320 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

para dispositivos portáteis; suporta download e 
serviços de assinatura de músicas

• Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
• Taxas de amostragem de MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11.025, 22.050, 24, 8 kHz

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Apresentação de slides

Mídia de armazenamento
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Capacidade da memória integrada: 8 GB

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidade
• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Perfil de remessa 

de objetos
• Versão Bluetooth: 2.0 + EDR

Praticidade
• Indicação de carregamento da bateria: Na interface 

de usuário
• Indicação de bateria fraca
• Função: Bloqueio do teclado
• Superscroll
• Controle de volume
• Firmware atualizável

Acessórios
• CD-ROM: Sim, com o IFU, Gerenciador de 

dispositivos, Conversor de mídia e Windows 
Media Player

• Fones de ouvido: AY3817

• Estojo: AY4255
• Cabo USB: AY3930
• Guia para início rápido

Software
• Device manager: para restaurar e atualizar
• Media Converter da Philips: Converte os seguintes 

formatos para o aparelho: AVI, MOV, RM, WMV 
etc. É necessário instalar o Quicktime (para MOV), 
o Realplayer (para RM) e o WMP10 ou superior 
(para WMV).

• Windows Media Player 11

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP2) 

ou Windows Vista
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar 

documentos de suporte atualizados, manuais, 
futuros firmwares e atualizações de softwares para 
PC)

• Unidade de CD-ROM
• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Capacidade da bateria: 880 mAh
• Tempo de reprodução c/ bateria integrada: Até 30 

horas de áudio ou 6 horas de vídeo
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB

Dimensões
• Peso do produto: 0,095 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 106 x 9,9 x 58 

mm
• Dimensões do blister (LxCxA): 195 x 40 x 160 mm
• Tipo da embalagem: D-box

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Pré-sintonia de estações: 20
• Faixas do sintonizador: FM
• RDS: Tipo de programa, Texto de rádio, 

Informações da estação, Nome da estação

Reprodução de vídeo
• MPEG4 SP: Até 640 kbps no formato avi, 320 x 

240, 30 qps (outros formatos suportados com o 
uso do software conversor fornecido)

• WMV9: Até 512 kbps, 320 x 240, 30 qps (outros 
formatos suportados com o uso do software 
conversor fornecido)

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

Captura de áudio
• Formato de arquivo de áudio: WAV
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz: ADPCM
• Gravação de rádio FM
•
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* 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível 
será menor.

* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e 
podem precisar ser substituídas. A vida útil da bateria e o número de 
ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

* Os logotipos Windows Media e Windows são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e/ou em outros países.

* A velocidade real da transferência pode variar de acordo com o 
sistema operacional e com a configuração do software.

* Suporta serviços de download e assinatura compatíveis com WMA 
DRM10

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* Da Philips

http://www.philips.com

