
 

 

Philips GoGear Opus
Hordozható videolejátszó 
- FullSound™/
SuperScroll™

16 GB
Nagyfelbontású fejhallgató

SA5295
Szórakozás kiváló hangminőségben

FullSound funkcióval és csúcsminőségű fülhallgatóval
Merüljön el a Philips szabadalmaztatott FullSound technológiájával működő Philips GoGear Opus 

digitális audio- és videolejátszó által biztosított lehető legjobb minőségű hangban. Hallgassa MP3, WMA 

és AAC zeneszámait, és tekintse meg videofelvételeit az 2,8"-es színes képernyőn – akár útközben is.

Zenehallgatás és a videózás – bárhol és bármikor
• Élvezze MP3, WMA és AAC zenéit és az FM-rádiót
• Nagyfelbontású fejhallgató – pontos hang

Azonnali élvezet
• Lejátszásvezérlés könyvtárai böngészése közben
• A SuperScroll™ segítségével gyorsan és egyszerűen találhatja meg, amit keres
• 2,8"-es színes QVGA LCD-kijelző a kiváló videoélményért
• Könnyen kezelhető és intelligens felhasználói felület lemezborítókat megjelenítő funkcióval

Tökéletes szórakozás útközben is
• A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna
• Közvetlen töltés a számítógépről USB-n keresztül
• A menet közbeni lejátszási lista és a törlés funkciók
• Akár 25 órányi zene vagy 5 órányi videó lejátszása*



 FullSound™
A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó 
CD-zenét hallgathat –– torzítás nélkül. Az 
utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 

eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

Nagyfelbontású fejhallgató
Az emberi füljárat görbületéhez tervezett, 
ergonomikus kialakítású fejhallgató jellemzője a 
kivételes zajszűrés: a hangsugárzóból érkező 

hanghullámok közvetlenül a dobhártyához 
jutnak, a lehető legnagyobb felbontásban.

SuperScroll™
A kettős keresőgombok segítségével nagy 
sebességgel tud átnézni nagy könyvtárakat is. 
Lépkedhet egyesével a zeneszámok és videók 
között, vagy ha kissé erősebben nyomva tartja 
a gombot, a SuperScroll™ gyorsan a kívánt 
fájlra juttatja.
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Fénypontok
Hordozható videolejátszó - FullSound™/SuperScroll™
16 GB Nagyfelbontású fejhallgató 
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Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 2,8 hüvelyk
• Szövegsorok: 7
• Felbontás: QVGA, 320 x 240 pixel, 262 ezer szín
• Háttérvilágítás: Van
• Típus: LCD

Hang
• Frekvenciaátvitel: 20 - 18 k Hz
• Testreszabható hangszínszabályzó: Van
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,4 mW
• Jel-zaj arány: > 84 dB
• THD: 0,05% 1 kHz-en
• Csatornaszétválasztó: 45 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Dance, 

Elektronikus zene, Hip Hop, Jazz, Szalonzene, Pop, 
RnB, Rock, Spoken word

• Hangkiemelés: FullSound

Hanglejátszás
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• Tömörített formátum: MP3, WMA, AAC
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; zeneszolgáltatások 
letöltése és előfizetése

• ID3 Tag támogatás: Album címe és szerző neve
• MP3 mintavételezési sebességek: 16, 32, 44,1, 48, 

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

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Diavetítés: Van

Médiatárolás
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória kapacitása:: 16 GB

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: Nagy sebességű USB 2.0

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Van
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés: Van
• Hangerőszabályzás: Van
• Frissíthető firmware: Van

Tartozékok
• CD-ROM: Igen, IFU, Device Manager, Media 

Converter és Windows Media Player
• Fejhallgatók: AY3817
• USB-kábel: AY3930

• Rövid üzembe helyezési útmutató: Van
• Hordtáska: AY4255

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez
• Médiakonverter a Philips számára: Az alábbi 

formátumokat képes átkonvertálni a lejátszónak 
megfelelő formátumra: AVI, MOV, RM, WMV stb. 
A konvertáláshoz Quicktime (a MOV fájlokhoz), 
Realplayer (az RM fájlokhoz) és WMP10 vagy 
későbbi verzió (a WMV fájlokhoz) szükséges.

• Windows Media Player 11 lejátszóval: Van

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék: Van

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP2) vagy Windows Vista
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• CD-ROM meghajtó: Van
• USB: Szabad USB-port

Tápkapcsoló
• Akkumulátorkapacitás: 880 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 30 órányi audió vagy 6 

órányi videó
• Akku típusa: LI-Polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Méretek
• Termék tömege: 0,095 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 106 x 9,9 x 58 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 20
• Hangolási sávok: FM
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásinformáció, 

Állomásnév

Videolejátszás
• MPEG4 SP: Akár 640 kb/s .avi formátumban, 

320x240, 30 kép/s (más videoformátumokhoz 
konverterszoftver mellékelve)

• WMV9: Akár 512 kb/s, 320x240, 30 kép/s (más 
videoformátumokhoz konverterszoftver 
mellékelve)

• Digitális jogok kezelése: Windows XP (SP2) vagy 
Windows Vista

Audiofelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM
• FM-rádiófelvétel: Van
•
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* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* Támogatja a WMA DRM10-el kompatibilis letöltési és előfizetéses 
szolgáltatókat

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A BBC iPlayer szolgáltatás egyedül az Egyesült Királyságban érhető el

http://www.philips.com

