
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Azure
4 GB*-os

SA5AZU04WF
Felülmúlhatatlan hangélmény

Bluetooth-szal az élvezhető vezeték nélküli zenéhez
Keljen útra a GoGEAR Azure-ral, és élvezze nagyszerű hangzását. A lejátszó Bluetooth® funkciójának 

köszönhetően vezeték nélkül kapcsolhatja össze audioeszközeit. A világos és tiszta kijelzésnek 

köszönhetően egyszerű a navigáció. Hosszú lejátszási idő a meghosszabbított élményért.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• APE, FLAC, MP3 és WMA veszteségmentes kódolás a pontos hangzásért

Minőséget hoz életébe
• Bluetooth® audiokészülékek vezeték nélküli csatlakoztatásához
• 5,6 cm-es (2,2"-es) színes képernyő fantasztikus videominőséggel
• Akár 35 órányi zene vagy 6 órányi videó lejátszása
• FM rádió RDS funkcióval és 20 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez

Egyszerű és intuitív
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné
• Songbird: egyetlen egyszerű program zene kezeléséhez



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD minőségű zene 
élményében részesül – bármiféle 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 mély hang, a még tisztább hangzás 
és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a 
tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, 
amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

APE, FLAC, MP3 és WMA támogatás

Másolja zeneszámait GoGEAR lejátszójára, és 
élvezze ki teljes mértékben a tökéletes 

hangzást, veszteségek nélkül a tisztaság és a 
részletek terén. A legújabb audiotömörítési 
technológiák akár tízszer kisebb fájlméretet is 
képesek elérni. Mindezt a hangminőség 
romlása nélkül teszik, a tömörített fájlokat 
pedig olyan formátumokban mentik, mint az 
MP3 vagy a WMA. A GoGEAR készülék APE, 
FLAC, MP3 és WMA fájlokat tud lejátszani 
veszteségmentes kodek támogatással – így 
minőségi hangzást kínál, és megnyitja Ön előtt 
a digitális zene világát. A zeneszámokat 
letöltheti, és CD-ről is átírhatja a GoGEAR 
készülékre, hogy útközben bármikor 
élvezhesse őket.

5,6 cm-es (2,2"-es) színes kijelző
5,6 cm-es (2,2"-es) színes képernyő 
fantasztikus videominőséggel

Mappanézet

A Mappanézet a GoGear lejátszó egyik 
lehetséges könyvtárnézete, amellyel a lejátszón 
található összes fájlt megtekintheti, mintha 
számítógépen nézné. A Mappanézet 
kiválasztása után bármelyik támogatott fájl (pl. 
zene, kép vagy videó) megnyitása olyan könnyű, 
mint a fájl kiválasztása és a Lejátszás gomb 
megnyomása.

Songbird
Songbird: egyetlen egyszerű program zene 
kezeléséhez

35 órányi zene vagy 6 órányi videó
Akár 35 órányi zene vagy 6 órányi videó 
lejátszása.

FM rádió RDS funkcióval és 20 
programozott állomással

Az RDS (Rádió-adatrendszer) egy 
kommunikációs protokollszabvány, amely 
digitális információk FM rádióadások általi 
közvetítését teszi lehetővé. Az RDS 
technológiával ellátott FM-rádióvevők képesek 
ezen hasznos információk megjelenítésére, 
amely tartalmazza a csatornaazonosítót, a 
programokkal kapcsolatos részleteket, 
számcímeket és az előadó nevét... GoGear 
lejátszóján bármikor lehetősége van a kívánt 
csatorna tárolására. 20 beprogramozott 
állomás tárolásával könnyedén hozzáférhet 
kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy 
manuálisan be kéne hangolnia azokat minden 
alkalommal.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (cm): 5,6 cm
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 2,2 hüvelyk
• Felbontás: 320 x 240 pixel

Hangzás
• Hangzásjavítás: FullSound
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Kiegyenlített, 

Világos, átlátszó, Nagy teljesítményű, Meleg
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Frekvenciaválasz: 20 –18 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,1 mW
• Jel-zaj viszony: > 84 dB

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, APE, 

FLAC
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 8 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digitális jogok kezelése: Nem

Videolejátszás
• WMV9: 320 x 240, 30 képkocka/másodperc, 

512kb/s

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP, PNG
• Diavetítés

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel: Igen, WAV-ban

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programhelyek: 20
• RDS: Programtípus, Állomásinformáció, 

Állomásnév
• FM-rádiófelvétel: Igen, WAV-ban

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória (RAM): 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 1000 

zeneszám*

• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Tömeges átviteli protokoll megfelelőség

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth®

• Bluetooth verzió: 2.1+EDR
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, Fájlátvitel 

profil
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: USB 2.0

Kényelem
• Billentyűzár: Igen, választógomb
• Szupergörgetés
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás
• Külön hangerőszabályzók: Nem
• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Fejhallgató
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel

Rendszerkövetelmények
• USB-vel: Szabad USB port
• PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / 

Windows 7

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 350 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 35 órányi zene- vagy 6 

órányi videolejátszás

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 90 x 30 x 150 

mm
• Termék méretei (szé x mé x ma): 51,0 x 10,0 x 93,5 

mm
• Termék tömege: 0,065 kg

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Partnerek
• Audible
•
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* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 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.

http://www.philips.com

