
 

 

Philips GoGEAR
เครื่องเล่น MP4 ที่มี 
FullSound™

Azure
4GB*

SA5AZU04KF
สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

พร้อมมี Bluetooth เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังเพลงไร้สาย
ก้าวเท้าให้เป็นจังหวะด้วย GoGEAR Azure แล้วเพลิดเพลินกับสุดยอดแห่งเสียงเพลง เครื่องเล่นมาพร้อมกับ 
Bluetooth® สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง จอแสดงผลสว่างสดใสให้ภาพชัดเจนเพื่อการเลื่อนดูได้ง่าย 
และการเล่นที่ยาวนานเพื่อขยายเวลาแห่งความเพลิดเพลิน

สุดยอดคุณภาพเสียง
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• รองรับ APE, FLAC, MP3 และ WMA ไม่ลดทอนคุณภาพเสียง

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์
• Bluetooth® สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์เสียง
• จอสีสมบูรณ์แบบ 5.6ซม./2.2" สำหรับภาพวิดีโอปี่ยมคุณภาพ
• ฟังเพลงได้สูงสุด 35 ชั่วโมง หรือเล่นวิดีโอได้สูงสุด 6 ชั่วโมง
• วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS และสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น

ง่ายและเป็นธรรมชาติ
• มุมมองโฟลเดอร์เพื่อจัดการและดูไฟล์มีเดีย เช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• Songbird: โปรแกรมที่ใช้งานง่ายในการจัดการเพลง



 FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ 
Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง 
MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง 
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง 
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเ
พี้ยน FullSound 
ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังข
อง Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal 
Processor (DSP) รุ่นล่าสุด 
ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง 
ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมา
กขึ้น 
เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี 
และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 
ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิ
ตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุ
ณ

รองรับ APE, FLAC, MP3 และ WMA

ฟังเพลงบนเครื่องเล่น GoGEAR 
และสนุกกับเสียงคุณภาพเยี่ยมโดยไม่ลดทอนคุ

ณภาพเสียงหรือรายละเอียด 
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงล่าสุดสามารถลดขนา
ดไฟล์ลงได้ถึงสิบเท่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพเสี
ยง แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบ MP3 และ WMA 
เครื่องเล่น GoGEAR สามารถเล่นไฟล์ APE, 
FLAC, MP3 และ WMA 
ด้วยการรองรับการเข้ารหัสแบบไม่สูญเสียข้อมูล 
ทำให้ได้เสียงเปี่ยมคุณภาพและนำคุณไปสู่โลก
ของเพลงดิจิตอล 
คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงหรือริปเพลงจาก 
CD แล้วถ่ายโอนไปยัง GoGEAR 
เพื่อความเพลิดเพลินระหว่างเดินทาง

จอสีสมบูรณ์แบบ 5.6ซม./2.2"
จอสีสมบูรณ์แบบ 5.6ซม./2.2" 
สำหรับภาพวิดีโอปี่ยมคุณภาพ

มุมมองโฟลเดอร์

มุมมองโฟลเดอร์เป็นไดเรคทอรีมุมมองเสริมขอ
งเครื่องเล่น GoGear 
ที่ทำให้คุณมองเห็นไฟล์ทั้งหมดบนเครื่องเล่นข
องคุณเช่นเดียวกับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ 
เมื่อคุณเลือกมุมมองโฟลเดอร์แล้ว 
การเปิดไฟล์ที่รองรับใดๆ (เช่น เพลง ภาพ 
หรือวิดีโอ) 
จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการเลือกไฟล์และกด 
Play

Songbird
Songbird: 
โปรแกรมที่ใช้งานง่ายในการจัดการเพลง

เล่นเพลง 35 ชั่วโมง/วิดีโอ 6 ชั่วโมง
ฟังเพลงได้สูงสุด 35 ชั่วโมง 
หรือเล่นวิดีโอได้สูงสุด 6 ชั่วโมง

วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS 
พร้อมสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 20 สถานี

ระบบ RDS (Radio Data System) 
เป็นมาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารที่สามารถส่
งข้อมูลดิจิตอลไปยังการถ่ายทอดทางวิทยุ FM ได้ 
เครื่องรับวิทยุ FM ที่รองรับระบบ RDS 
ได้จะสามารถแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ อาทิ 
ชื่อสถานี รายละเอียดรายการ 
ชื่อเพลงและศิลปิน เป็นต้น 
คุณสามารถตั้งและจัดเก็บสถานีที่คุณต้องการให้
เป็นช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่องเล่น GoGear 
ของคุณได้ทุกเวลา สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 20 
สถานีคุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุ
ณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแ
ต่ละครั้ง
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ไฮไลต์
เครื่องเล่น MP4
Azure 4GB*



วันที่ออก 2016-11-21

เวอร์ชัน: 3.0.2

12 NC: 8670 001 01519
EAN: 87 12581 68216 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา
บล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke 
Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ได้
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 5.6 ซม.
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.2 นิ้ว
• ความละเอียด: 320 x 240 พิกเซล

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
• ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้: ได้
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: สมดุล, ใสกังวาน, เคลียร์, 

พลังแรง, อบอุ่น
• การแบ่งช่อง: 45 dB
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 18k เฮิร์ตซ์
• กำลังขับ (RMS): 2 x 2.1 mW
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
• รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 48, 11.025, 22.050, 

8 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: ไม่มี

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

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP, PNG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: ได้

การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ได้, ในรูปแบบ WAV

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• RDS: ประเภทโปรแกรม, ข้อมูลสถานี, ชื่อสถานี
• การบันทึกวิทยุ FM: ได้, ในรูปแบบ WAV

สื่อเก็บข้อมูล
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
• ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 1000 เพลง*
• รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ได้
• รองรับ Mass Trans. Protocol: ได้

การเชื่อมต่อ
• Bluetooth: ได้
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1+EDR
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, 

โปรไฟล์การถ่ายโอนไฟล์
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0

สะดวกสบาย
• การล็อคปุ่มกด: มี ปุ่มตัวเลือก
• Superscroll: ได้
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: ได้
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
• ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC
• สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ: ได้
• ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ไม่มี
• การควบคุมระดับเสียง: ได้

อุปกรณ์เสริม
• หูฟัง: ได้
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ได้
• สายเคเบิล USB: ได้

ความต้องการระบบ
• USB: พอร์ต USB อิสระ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3) / 

Windows Vista / Windows 7

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
• ความจุแบตเตอรี่: 350 mAh
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟังเพลงได้นานถึง 35 ชั่วโมง 
หรือรับชมวิดีโอได้นานถึง 6 ชั่วโมง

ขนาด
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 150 

มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 51.0 x 10.0 x 93.5 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.065 กก.

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด

พันธมิตร
• Audible: ได้
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น MP4
Azure 4GB*

* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 
kbps หรือ MP3 128 kbps

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกนัไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัตกิารและก

ารตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

http://www.philips.com

