
 

 

Philips GoGear Opus
Портативен видео 
плейър с FullSound™ и 
SuperScroll™

16 GB
Слушалки с висока детайлност

SA5295
Развлечения с превъзходен звук

от FullSound и първокласни слушалки
Цифровият аудио/видео плейър Philips GoGear Opus, който използва патентованата от 
Philips технология FullSound, ви предлага възможно най-доброто аудио качество. Насладете 
се на MP3 и WMA музика и гледайте видео на 2,8-инчов цветен екран, където и да отидете.

Радвайте се на музика и видео - по всяко време, на всяко място
• Слушайте музика във формат MP3, WMA и AAC плюс FM радио
• Слушалки с висока детайлност за прецизен звук

Наслаждавайте се - веднага
• Управление на възпроизвеждането едновременно с прегледа на библиотеката ви
• SuperScroll™, за намиране на търсеното от вас по бърз и опростен начин
• 2,8-инчов QVGA цветен LCD дисплей за превъзходно видео забавление
• Лесен и интуитивен потребителски интерфейс с показване на обложката на албума

Всичките ви забавления в движение
• FullSound™ за придаване на MP3 усещането, че слушате компактдиск
• Зареждайте директно от компютъра през USB
• Функции списък с песни в движение и изтриване
• Възпроизвеждане до 25 часа музика или 5 часа видео*



 FullSound™
Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате пълно потопяване в музиката - 
без никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 

дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята MP3 
музика в реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Слушалки с висока детайлност
Проектирани по кривата на човешкото ухо, 
тези слушалки с ергономичен дизайн и 
изключителна шумоизолация излъчват по 
прецизен начин директни звукови вълни от 

високоговорителя към ушните тъпанчета 
при висока детайлност на звука.

SuperScroll™
Бутоните за търсене с двойно действие 
позволяват лесно управление на скоростта 
при преглеждане на големи библиотеки. 
Можете да изберете да се движите през 
вашия списък за изпълнение с по една песен 
или видео, или просто да натиснете и 
задържите малко по-силно, за да стигнете 
бързо чрез SuperScroll™ до желания от вас 
файл.
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Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал (инча): 2,8 инч
• Редове текст: 7
• Разделителна способност: QVGA, 320 x 240 
пиксела, 262 хил. цвята

• Фоново осветление
• Тип: LCD

Звук
• Честотен обхват: 20 - 18k Hz
• Еквалайзер по избор
• Изходна мощност: 2 x 2,4 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 84 dB
• THD: 0,05% при 1 kHz
• Отделяне между каналите: 45 dB
• Настройки на еквалайзера: Класическа, Денс, 
Електронна музика, Хип-хоп, Джаз, Лондж, 
Поп, R & B (ритъм и блус), Рок, Реч

• Подобрение на звука: FullSound

Аудио възпроизвеждане
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• У-ние на права в/у електр. съдържание: 

Windows Media DRM за портативни устройства, 
поддържа музикални услуги за изтегляне и 
абонамент

• Поддръжка на ID3 тагове: Име на албума и 
изпълнителя

• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 44,1, 48, 
11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Слайдшоу

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 16 GB

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Индикатор за изтощена батерия
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll
• Регулиране на силата на звука
• Фърмуерът може да се надстройва

Аксесоари
• CD-ROM: Да, с IFU, управление на устройства, 
медиен конвертор и Windows Media Player

• Слушалки: AY3817
• USB кабел: AY3930

• Ръководство за бързо инсталиране
• Калъф: AY4255

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 
надстройване

• Медиен конвертор Philips: Преобразува 
следните формати за плейъра: 
AVI,MOV,RM,WMV и др. Необходими са 
инсталирани Quicktime (за MOV), Realplayer (за 
RM) и WMP10 или по-нова версия (за WMV).

• Windows Media Player 11

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP (SP2) 
или Windows Vista

• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• CD-ROM устройство
• USB: Свободен USB порт

Мощност
• Капацитет на батериите: 880 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 30 часа 
аудио или 6 часа видео

• Тип батерия: литиево-полимерна
• С акумулаторна батерия: Да, през USB

Размери
• Тегло на изделието: 0,095 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 106 x 9,9 x 58 
мм

• Тип опаковка: D-box

Тунер/приемане/предаване
• Предварително настроени станции: 20
• Честотни диапазони на тунера: FM
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, 
Информация за станцията, Име на станцията

Възпроизвеждане на видео
• MPEG4 SP: До 640 kbps в AVI формат, 320x240, 

30 fps (останалите формати се поддържат с 
помощта на предвидения софтуерен 
конвертор)

• WMV9: До 512 kbps, 320x240, 30 fps (останалите 
формати се поддържат с помощта на 
предвидения софтуерен конвертор)

• У-ние на права в/у електр. съдържание: 
Windows XP (SP2) или Windows Vista

Прихващане на звук
• Звуков файлов формат: WAV
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: ADPCM
• Запис от FM радио
•
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* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* Поддържа изтегляне и абонаментни услуги, съвместими с WMA 
DRM10

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* Услугата BBC iPlayer се предлага само във Великобритания

http://www.philips.com

