
 

 

Philips GoGEAR
Leitor de MP4 com 
FullSound™

Azure
8 GB*

SA5AZU08KF
Superior experiência de som

com Bluetooth para desfrutar de música sem fios
Saia com o GoGEAR Azure e desfrute de um som excelente. O leitor está equipado com Bluetooth® 

para ligações sem fios a dispositivo de áudio. Este também dispõe de um visor brilhante e nítido para 

fácil navegação e de tempo de reprodução prolongado para uma maior diversão.

Excelente qualidade de som
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Codecs APE, FLAC, MP3 e WMA sem perdas para um som preciso

Complementa a sua vida
• Bluetooth® para ligação sem fios a dispositivos de áudio
• Ecrã a cores de 5,6 cm (2,2") para uma qualidade de vídeo fantástica
• Rádio FM com RDS e 30 estações programadas para mais opções de música
• Até 35 horas de música ou 6 horas de vídeo

Fácil e intuitivo
• Vista de pastas para organizar e visualizar os ficheiros multimédia como faz no seu computador
• Songbird: um programa simples para gerir música



 FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música em MP3 comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 
quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos 
conhecimentos da Philips na reprodução 
musical com o poder da última geração do 
Digital Signal Processor (DSP). Como 
resultado são obtidos graves mais cheios, com 
mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a 
música em MP3 comprimida num som realista 
que lhe tocará a alma e dará movimento aos 
seus pés.

Suporte de APE, FLAC, MP3 e WMA

Coloque as suas músicas no seu leitor 
GoGEAR e desfrute do som preciso na sua 
totalidade, sem perdas de nitidez ou detalhes. 
As tecnologias de compressão de áudio mais 
recentes conseguem reduzir os tamanhos de 
ficheiro em até dez vezes. Estas conseguem 
fazê-lo sem reduzir a qualidade de som e 
guardam os ficheiros comprimidos em 
formatos como MP3 e WMA. O seu GoGEAR 
pode reproduzir ficheiros APE, FLAC, MP3 e 
WMA com o suporte de codecs sem perdas – 
oferecendo-lhe áudio de alta qualidade e 
abrindo-lhe o mundo da música digital. Agora 
pode transferir músicas ou ripar os seus CD e 
transferi-los para o seu GoGEAR para um 
entretenimento ilimitado em movimento.

Ecrã a cores de 5,6 cm (2,2")
Ecrã a cores de 5,6 cm (2,2") para uma 
qualidade de vídeo fantástica

Rádio FM com RDS/30 estações 
programadas

Rádio FM com RDS e 30 estações programadas 
para mais opções de música.

Vista de pastas

A vista da pasta é uma vista de directório 
opcional do leitor GoGear, que permite ver 
todos os ficheiros no seu leitor como se se 
tratasse de um computador. Depois de 
seleccionar a vista da pasta, abrir qualquer 
ficheiro suportado (ou seja, música, imagens ou 
vídeos) é tão fácil quanto seleccionar o ficheiro 
e premir Reproduzir.

Songbird
Songbird: um programa simples para gerir 
música

35 horas de música/6 horas de vídeo
Até 35 horas de música ou 6 horas de vídeo.
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Leitor de MP4
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Imagem/visualização
• Retroiluminação
• Tipo: LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (cm): 5,6 cm
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 2,2 polegada
• Resolução: 320 x 240 pixéis

Som
• Melhoramento do som: FullSound
• Equalizador personalizável
• Definições do equalizador: Equilibrado, Vivo, 

Clara, Alta performance, Envolv.
• Separação de canais: 45 dB
• Frequência de resposta: 20 - 18k Hz
• Potência de saída (RMS): 2 x 2,1 mW
• Relação sinal/ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, APE, 

FLAC
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

Reprodução de vídeo
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512 kbps

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG, BMP, 

PNG
• Apresentação de slides

Captação de Áudio
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz: SIM, em WAV

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• RDS: Tipo de Programa, Informações sobre a 

Station, Nome da estação
• Gravação de rádio FM: SIM, em WAV

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Memória incorporada (RAM): 8 GB
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 2000 

faixas*
• Conforme classe armazenamento massa
• Compatível com Mass Transfer Protocol

Conectividade
• Bluetooth
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Perfil de 

transferência de ficheiros
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Funcionalidades
• Bloqueio do teclado numérico: Sim, tecla de 

opções
• Superscroll
• Firmware actualizável
• Indicação de carga: Na interface do utilizador
• Carregar e reproduzir: quando ligado a um PC
• Limite de volume personalizável
• Controlos de volume dedicados: Não
• Controlo do volume

Acessórios
• Auscultadores
• Manual de início rápido
• Cabo USB

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3) / 

Windows Vista / Windows 7

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade da bateria: 350 mAh
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 35 horas 

de reprodução de música ou 6 horas de 
reprodução de vídeo

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da D-box (LxPxA): 90 x 30 x 150 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 51 x 10 x 93,5 

mm
• Peso do produto: 0,065 kg

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar

Parceiros
• Audible
•
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Especificações
Leitor de MP4
Azure 8 GB*

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.
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