
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spiller med 
FullSound™

Azure
8 GB*

SA5AZU08KF
Overlegen lydopplevelse

med Bluetooth slik at du kan nyte musikk trådløst
Ta med musikken ut med GoGEAR Azure, og nyt førsteklasses lyd. Spilleren har 
Bluetooth® slik at den kan koble til lydenheter trådløst. Den har også en klar og lys skjerm 
med enkel navigering samt lang avspillingstid slik at du kan nyte den enda lenger.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• APE, FLAC, MP3 og WMA tapsfri kode for nøyaktig lyd

Passer inn i livet ditt
• Bluetooth® for trådløs tilkobling til lydenheter
• 5,6 cm / 2,2" fargeskjerm for fantastisk videokvalitet
• FM-radio med RDS og 30 forvalg for flere musikkvalg
• Opptil 35 timer med musikkavspilling eller 6 timer med videoavspilling

Enkel og intuitiv
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen
• Songbird: ett enkelt program til å administrere musikk



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Støtte for APE, FLAC, MP3 og WMA

Skaff deg sanger på en GoGEAR-spiller, og nyt 
presisjonslyd i sin helhet, uten tap av klarhet 

eller detaljer. De nyeste 
lydkomprimeringsteknologiene kan redusere 
filstørrelser med opptil ti ganger. De gjør dette 
uten å redusere lydkvaliteten, og lagrer de 
komprimerte filene i formater som MP3 og 
WMA. GoGEAR-enheten kan spille av APE-, 
FLAC-, MP3- og WMA-filer med tapsfri 
kodekstøtte – noe som gir høy lydkvalitet og 
gir deg en hel verden av digital musikk. Nå kan 
du laste ned sanger eller rippe CDer og 
overføre dem til GoGEAR, slik at du har 
uendelig mye å høre på mens du er på farten.

5,6 cm / 2,2" fargeskjerm
5,6 cm / 2,2" fargeskjerm for fantastisk 
videokvalitet

FM-radio med RDS / 30 forvalg

FM-radio med RDS og 30 forvalg for flere 
musikkvalg.

Mappevisning

Mappevisning er en alternativ katalogvisning av 
GoGear-spilleren som gjør at du kan vise alle 
filene på spilleren som om den var en 
datamaskin. Når du velger Mappevisning, blir 
det like enkelt å åpne filer som støttes (dvs. 
musikk, bilder eller videoer), som det er å 
velge filen og trykke på avspillingsknappen.

Songbird
Songbird: ett enkelt program til å administrere 
musikk

35 timer med musikk / 6 timer med 
video
Opptil 35 timer med musikkavspilling eller 
6 timer med videoavspilling.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 5,6 cm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2,2 tommer
• Oppløsning: 320 x 240 piksler

Lyd
• Lydforbedring: FullSound
• Programmerbar equalizer
• Equalizer-innstillinger: Balansert, Lys, 

Gjennomsiktig, Kraftig, Varm
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Frekvensområde: 20–18 k Hz
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signal/støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, APE, 

FLAC
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Nei

Videoavspilling
• WMV9: 320 x 240 ved 30 fps, 512 kbps

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG
• Lysbildefremvisning

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: Ja, i WAV

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 20
• RDS: Programtype, Stasjonsinformasjon, 

Stasjonsnavn
• FM-radioopptak: Ja, i WAV

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minne (RAM): 8 GB

• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 2000 spor*
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Kompatibelt med masseoverføringsprotokoll

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth
• Bluetooth-versjon: 2.1 + EDR
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, 

Filoverføringsprofil
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Nummertastaturlås: Ja, alternativtast
• Superscroll
• Fastvareoppgraderbar
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Lad og spill: når tilkoblet til PC
• Tilpassbar volumgrense
• Dedikerte volumkontroller: Nei
• Volumkontroll

Tilbehør
• Hodetelefoner
• Hurtigstartveiledning
• USB-kabel

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /

 Windows Vista / Windows 7

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 350 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil 35 timers 

musikkavspilling eller 6 timers videoavspilling

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Mål for D-boks (B x D x H): 90 x 30 x 150 mm
• Produktmål (BxDxH): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
• Produktvekt: 0,065 kg

Programvare
• Enhetsbehandling: til å gjenopprette og oppgradere

Partnere
• Audible
•
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* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 

og programvarekonfigurering.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 

kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
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