
 

 

Philips GoGEAR
MP4-speler met 
FullSound™

Azure
4 GB*

SA5AZU04KF
Beleef het superieure geluid

met Bluetooth voor draadloos muziekplezier
Ga op stap met de GoGEAR Azure en geniet van uitmuntend geluid. De speler heeft 
Bluetooth® voor draadloze aansluiting op audioapparaten, een helder en duidelijk afleesbaar 
display voor gemakkelijke navigatie en biedt een lange speelduur voor nog meer luisterplezier.

Eersteklas geluidskwaliteit
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• APE, FLAC, MP3 en WMA lossless-code voor nauwkeurig geluid

Een aanvulling op uw leven
• Bluetooth® voor draadloze aansluiting op audioapparaten
• 5,6 cm (2,2") kleurenscherm voor fantastische videokwaliteit
• Maximaal 35 uur muziek- of 6 uur videoweergave
• FM-radio met RDS en 20 voorkeurzenders voor meer muziekopties

Eenvoudig en intuïtief
• Mapweergave voor het ordenen en weergeven van mediabestanden zoals op uw PC
• Songbird: een eenvoudig programma om muziek te beheren



 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.

Ondersteunt APE, FLAC, MP3 en WMA

Krijg uw nummers op uw GoGear-speler en 
geniet van nauwkeurig geluid in zijn totaliteit, 

zonder verlies van zuiverheid of detail. De 
nieuwste audiocompressietechnologieën 
kunnen bestandsgroottes tot tien keer 
verkleinen. Zij doen dit zonder geluidskwaliteit 
te verlagen en slaan de gecomprimeerde 
bestanden op in indelingen als MP3 en WMA. 
Uw GoGear kan APE-, FLAC-, MP3- en WMA-
bestanden afspelen met lossless 
codecondersteuning. Ze geven u audio van 
hoge kwaliteit en brengen de wereld van de 
digitale muziek binnen uw handbereik. U kunt 
nu nummers downloaden of uw cd's rippen en 
overzetten op uw GoGear voor eindeloos 
plezier onderweg.

5,6 cm (2,2") kleurenscherm
5,6 cm (2,2") kleurenscherm voor fantastische 
videokwaliteit

Mapweergave

De mapweergave is een optioneel extraatje 
waarmee u alle mappen van GoGear-speler 
kunt bekijken, net als op een computer. Als u 
de mapweergave kiest, is het openen van 
ondersteunde bestanden (d.w.z. muziek, foto's 
en video's) kinderspel: selecteer het bestand 
en druk op de afspeelknop.

Songbird
Songbird: een eenvoudig programma om 
muziek te beheren

35 uur muziek/6 uur video
Maximaal 35 uur muziek- of 6 uur 
videoweergave.

FM-radio met RDS en 20 
voorkeurzenders

RDS (Radio Data System) is een 
communicatieprotocolstandaard waarmee 
digitale informatie wordt overgebracht via FM-
radiouitzendingen. FM-radio-ontvangers met 
RDS geven nuttige informatie weer, 
waaronder het radiostation, 
programmagegevens, nummertitels, artiest 
enz. Op elk gewenst moment kunt u een 
radiostation op uw GoGear-speler opslaan als 
voorkeurzender. Met 20 mogelijke 
voorkeurzenders kunt u snel uw favoriete 
radiostation inschakelen zonder dat u 
handmatig de frequentie hoeft te zoeken.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Type: LCD
• Schermdiagonaal (cm): 5,6 cm
• Schermdiagonaal (inch): 2,2 inch
• Resolutie: 320 x 240 pixels

Geluid
• Geluidsverbetering: FullSound
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Gebalanceerd, Helder, 

Helder, Krachtig, Warm
• Zenderscheiding: 45 dB
• Frequentiebereik: 20 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA, APE, 

FLAC
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8,0 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• Digital Rights Management: Nee

Videoweergave
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512 kbps

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG, BMP, PNG
• Diapresentatie

Audio vastleggen
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: Ja, in WAV

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

Zendernaam
• FM-radio-opname: Ja, in WAV

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Ingebouwd geheugen (RAM): 4 GB

• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Tot 1000 tracks*
• Geschikt voor massaopslag
• Geschikt voor massaoverdracht

Connectiviteit
• Bluetooth
• Bluetooth-versie: 2,1 + EDR
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, 

Bestandsoverdrachtprofiel
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Comfort
• Blokkering van toetsenpaneel: Ja, optieknop
• Superscroll
• Firmware-upgrade mogelijk
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface
• Opladen en afspelen: indien aangesloten op PC
• Aanpasbare volumegrens
• Speciale volumeregeling: Nee
• Volumeregeling

Accessoires
• Hoofdtelefoon
• Snelstartgids
• USB-kabel

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP3)/

Windows Vista/Windows 7

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB
• Batterijcapaciteit: 350 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 35 uur 

muziek- of 6 uur videoweergave

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen D-box (b x d x h): 90 x 30 x 150 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 51,0 x 10,0 x 93,5 

mm
• Gewicht van het product: 0,065 kg

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades

Partners
• Audible
•
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Specificaties
MP4-speler
Azure 4 GB*

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

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

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

* 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.

http://www.philips.com

