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Üstün ses deneyimi

ve kablosuz müzik keyfi için Bluetooth
GoGEAR Azure ile dışarıda üstün ses deneyimini yaşayın. Müzik çalar, ses cihazlarıyla 
kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth® özelliğine sahiptir. Ayrıca kolay navigasyon için 
parlak, net ekrana ve daha uzun süre müzik dinlemek için uzun çalma süresine sahiptir.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Doğru ses için APE, FLAC, MP3 ve WMA kayıpsız kod

Yașamınızı tamamlar
• Ses cihazlarına kablosuz bağlantı için Bluetooth®

• Mükemmel video kalitesi için 5,6 cm/2,2 inç tam renkli ekran
• 35 saate kadar müzik veya 6 saate kadar video
• Daha fazla müzik seçeneği için RDS özellikli ve 20 hafızalı FM radyo

Kolay ve sezgisel
• Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü
• Songbird: müziğinizi tek bir programla yönetin



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

APE, FLAC, MP3 ve WMA desteği

Șarkılarınızı GoGEAR müzik çalarınızda 
dinleyin ve tüm ayrıntıları barındıran, net ve 

kayıpsız sesin keyfini çıkarın. En yeni ses 
sıkıștırma teknolojileri dosya boyutunu on kata 
kadar azaltabilir. Bu ișlem sırasında ses 
kalitesinden ödün vermeyen teknolojiler, 
sıkıștırılan dosyaları MP3 ve WMA gibi 
biçimlerde kaydeder. GoGEAR'ınız, APE, 
FLAC, MP3 ve WMA dosyalarını kayıpsız 
kodek desteğiyle çalarken sadece kaliteli ses 
sunmakla kalmaz aynı zamanda dijital müzik 
dünyasını parmaklarınızın ucuna getirir. Șimdi 
parçalar indirebilir veya CD'lerinizi 
dönüștürerek hareket halindeyken keyfini 
çıkarmak üzere GoGEAR'a aktarabilirsiniz.

5,6 cm/2,2 inç tam renkli ekran
Mükemmel video kalitesi için 5,6 cm/2,2 inç 
tam renkli ekran

Klasör görünümü

Klasör görünümü, sanki bir bilgisayarmıș gibi 
cihazınızdaki tüm dosyaları görüntülemenize 
olanak veren opsiyonel bir GoGear çalar dizin 
görünümüdür. Klasör görünümünü 
seçtiğinizde, desteklenen herhangi bir dosyayı 
(örn. müzik, fotoğraf veya video) açmak 

dosyayı seçmek ve Çalma tușuna basmak kadar 
kolay.

Songbird
Songbird: müziğinizi tek bir programla yönetin

35 saat müzik/6 saat video
35 saate kadar müzik veya 6 saate kadar video.

RDS özellikli/20 hafızalı FM radyo

RDS (Radyo Veri Sistemi), dijital bilgilerin FM 
radyo yayınları üzerinden aktarılmasına olanak 
veren bir iletișim protokolü standardıdır. RDS 
özellikli FM radyo alıcıları, istasyon adı, 
program bilgileri, șarkı adı ve sanatçı gibi yararlı 
bilgileri görüntüleyebilir. Bir radyo istasyonunu 
istediğiniz zaman, GoGear cihazının kanal 
hafızasına kaydedebilirsiniz. Saklanabilen 20 
hazır ayarlı radyo istasyonu ile, her seferinde 
frekansı manuel olarak ayarlamak zorunda 
kalmadan en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızlı 
bir șekilde ulașabilirsiniz.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (cm): 5,6 cm
• Çapraz ekran boyutu (inç): 2,2 inç
• Çözünürlük: 320 x 240 piksel

Ses
• Ses Geliștirme: FullSound
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Dengeli, Parlak, Șeffaf, Güçlü, 

Sıcak
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 20 - 18k Hz
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 2,1 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 

8 kHz
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Dijital Haklar Yönetimi: Hayır

Video Oynatma
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512kbps

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP, PNG
• Slayt gösterisi

Ses Kaydı
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: Evet, WAV formatında

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: Program Türü, İstasyon Bilgileri, İstasyon Adı
• FM radyo kaydı: Evet, WAV formatında

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Dahili hafıza (RAM): 4 GB
• Müzik hafızası kapasitesi, MP3: 1000 parçaya kadar*

• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Yığın Aktarım Protokolü Uyumlu

Bağlantı
• Bluetooth
• Bluetooth sürümü: 2.1+EDR
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Dosya aktarım 

profili
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Tuș takımı kilidi: Evet, seçenek tușu
• Superscroll
• Yükseltilebilir bellenim
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı arayüzünde
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken
• Kișiye özel ses düzeyi sınırı
• Özel ses düzeyi kontrolleri: Hayır
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• Kulaklıklar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boș USB portu
• PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / 

Windows 7

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 350 mAh
• Dahili pille çalma süresi: 35 saate kadar müzik 

çalma veya 6 saate kadar video oynatma

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• D-box boyutları (GxDxY): 90 x 30 x 150 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
• Ürün ağırlığı: 0,065 kg

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: geri yükleme ve yükseltme

İș ortakları
• Audible
•
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* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* 1 GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 

konfigürasyonunuza göre değișebilir.
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

http://www.philips.com

