
 

 

Philips GoGEAR
MP4 player με FullSound™

Azure
8GB*

SA5AZU08KF
Ανώτερη εμπειρία ήχου

με Bluetooth, για ασύρματη μουσική ψυχαγωγία
Επιλέξτε το GoGEAR Azure και απολαύστε κορυφαίο ήχο. Η συσκευή έχει δυνατότητα 

Bluetooth®, για να τη συνδέετε ασύρματα με άλλες συσκευές. Διαθέτει επίσης μια καθαρή και 

φωτεινή οθόνη για εύκολη πλοήγηση, καθώς και μεγάλο χρόνο αναπαραγωγής για ατελείωτη 

ψυχαγωγία!

Κορυφαία ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Μη απωλεστική κωδικοποίηση APE, FLAC, MP3 και WMA για ήχο ακριβείας

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Bluetooth® για ασύρματη σύνδεση με συσκευές ήχου
• Έγχρωμη οθόνη 5,6 εκ./2,2" για εκπληκτική ποιότητα βίντεο
• Ραδιόφωνο FM με RDS και 30 προρυθμίσεις για περισσότερες επιλογές μουσικής
• Αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 35 ώρες ή βίντεο μέχρι 6 ώρες

Εύκολα και έξυπνα
• Προβολή φακέλου για οργάνωση και προβολή αρχείων πολυμέσων όπως στον 
υπολογιστή σας

• Songbird: ένα απλό πρόγραμμα για να διαχειρίζεστε τα αρχεία μουσικής



 FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

Υποστήριξη APE, FLAC, MP3 και WMA

Περάστε τα τραγούδια σας στο GoGEAR και 
απολαύστε μοναδικό ήχο ακριβείας, χωρίς 

απώλειες στην καθαρότητα ή τη 
λεπτομέρεια. Οι τελευταίες τεχνολογίες 
συμπίεσης ήχου μειώνουν το μέγεθος των 
αρχείων έως και δέκα φορές. Αυτό 
επιτυγχάνεται χωρίς απώλειες στην 
ποιότητα ήχου, ενώ τα συμπιεσμένα αρχεία 
αποθηκεύονται σε μορφή, π.χ. MP3 και 
WMA. Το GoGEAR μπορεί να παίξει αρχεία 
APE, FLAC, MP3 και WMA με υποστήριξη μη 
απωλεστικής κωδικοποίησης - 
προσφέροντάς σας ποιοτικό ήχο και 
δίνοντάς σας τον έλεγχο ενός ολόκληρου 
κόσμου ψηφιακής μουσικής. Πλέον, 
μπορείτε να κατεβάζετε τραγούδια ή να 
αντιγράφετε CD και να μεταφέρετε τα αρχεία 
σας στο GoGEAR για απεριόριστη 
απόλαυση εν κινήσει.

Έγχρωμη οθόνη 5,6 εκ./2,2"
Έγχρωμη οθόνη 5,6 εκ./2,2" για εκπληκτική 
ποιότητα βίντεο

Ραδιόφωνο FM με RDS/ 30 
προρυθμίσεις

Ραδιόφωνο FM με RDS και 30 προρυθμίσεις 
για περισσότερες επιλογές μουσικής.

Προβ. φακέλων

Η προβολή φακέλου αποτελεί μια 
προαιρετική επιλογή προβολής καταλόγου 
του GoGear player που σας επιτρέπει να 
εμφανίζετε όλα τα αρχεία της συσκευής σας 
όπως στον υπολογιστή. Μόλις επιλέξετε 
Προβολή φακέλου, το άνοιγμα 
οποιουδήποτε υποστηριζόμενου αρχείου 
(όπως μουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο) 
είναι τόσο εύκολο όπως εάν επιλέγατε το 
αρχείο και πατούσατε το πλήκτρο 
αναπαραγωγής.

Songbird
Songbird: ένα απλό πρόγραμμα για να 
διαχειρίζεστε τα αρχεία μουσικής

35 ώρες για μουσική/6 ώρες για βίντεο
Αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 35 ώρες ή 
βίντεο μέχρι 6 ώρες.
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Χαρακτηριστικά
MP4 player
Azure 8GB*



Ημερομηνία έκδοσης 
2016-11-23

Έκδοση: 5.0.3

12 NC: 8670 001 01512
EAN: 08 71258 16821 32

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθ φωτ
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 5,6 εκ.
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 2,2 ίντσες
• Ανάλυση: 320 x 240 pixel

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: FullSound
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ισορροπημένος, 
Ανάλαφρος, Διαγραφή, Ισχυρός, Θερμό

• Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 18k Hz
• Ισχύς (RMS): 2 x 2,1 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 5-320 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Όχι

Αναπαραγωγή βίντεο
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP, PNG
• Παρουσίαση

Λήψη ήχου
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: Ναι, σε WAV

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• RDS: Τύπος προγράμματος, Πληροφορίες 
σταθμού, Όνομα σταθμού

• Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Ναι, σε WAV

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Ενσωματωμένη μνήμη (RAM): 8 GB
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: Έως και 

2000 κομμάτια*
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.
• Συμβατότητα με πρωτόκολλο μαζικής 

μεταφοράς

Συνδεσιμότητα
• Bluetooth
• Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Προφίλ 
μεταφοράς αρχείων

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Άνεση
• Κλείδωμα πληκτρολογίου: Ναι, κουμπί επιλογής
• Superscroll
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Φόρτιση & αναπαραγωγή: με σύνδεση σε 
υπολογιστή

• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου: Όχι
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Καλώδιο USB

Απαιτήσεις συστήματος
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 

(SP3) / Windows Vista / Windows 7

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενο: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 350 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Έως 

35 ώρες αναπαραγωγής μουσικής ή 6 ώρες 
αναπαραγωγής βίντεο

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 90 x 30 x 150 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 51 x 10 x 93,5 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,065 κ.

Λογισμικό
• Διαχείριση συσκευών: για επαναφορά και 
αναβάθμιση

Συνεργάτες
• Audible
•
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Προδιαγραφές
MP4 player
Azure 8GB*

* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών 
ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

http://www.philips.com

