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3, WMA, ภาพถ่าย และวิดีโอ
การชมวิดีโอ ดูภาพถ่ายและฟังเพลงได้ในทุกที่ ด้วย Philips SA6045 
รชมวิดีโอที่พกไปได้ทุกที่ ล้ำหน้าด้วยจอสีขนาด 2.2 นิ้วคุณภาพสูง 
อได้นานถึง 4 ชั่วโมง

ประสบการณ์ในการฟังเพลงและชมวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา
ิดเพลินกับการชมวิดีโอเรื่องโปรดของคุณ แม้ในขณะเดินทาง
กับเพลง MP3 และ WMA (DRM) พร้อมวิทยุ FM
ิดเพลินกับวิดีโอ WMV ขณะเดินทาง

ด้ทันที
CD สีขนาด 2.2 นิ้ว เพื่ออรรถรสในการรับชมวิดีโอ
rScroll™ ค้นหาสิ่งที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ดเล็กและสวมใส่สบายจึงพกพาได้สะดวก

ับความบันเทิงทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด
กับการฟังเพลงได้ถึง 15 ชั่วโมง หรือชมวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง*
์กับซอฟต์แวร์ Windows Media Player โดยอัตโนมัติ
จจากเครื่อง PC ของคุณได้โดยตรง โดยใช้ USB
 

Philips GoGear
เครื่องเล่นเพลงและ
วิดีโอชนิด Flash

4GB*

SA6045



 

ภาพ/แสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง
• บรรทัดข้อความ: 7
• ความละเอียด: QVGA, 320 x 240 พิกเซล, จำนวนสี 

65K
• ประเภท: LCD
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.2 นิ้ว

เสียง
• การแบ่งช่อง: 40 dB
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Rock, Funk, 

Hip Hop, Techno
• การตอบสนองต่อความถี่: 60 - 18k เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85 dB
• พลังขับเสียง: 2 x 3mW
• THD: 1%

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• รองรับป้าย ID3: ชื่ออัลบั้มและชื่อศิลปิน
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
• อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา รองรั
บบริการดาวน์โหลด, และบริการเพลงแบบสมั
ครสมาชิก

การจับสัญญาณเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: ADPCM

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB
• ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
• ความจุหน่วยความจำเพลง, WMA: สูงถึง 1800 เพลง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 10

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

สะดวกสบาย
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเกรดได้
• ฟังก์ชัน: การล็อคปุ่มกด
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
• ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
• SuperPlay
• Superscroll
• การควบคุมระดับเสียง

อุปกรณ์เสริม
• CD-ROM: มี พร้อม IFU, Device Manager, Media 

Converter & Windows Media Player
• หูฟัง: AY3815
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• สายเคเบิล USB: AY3930

ซอฟต์แวร์
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเกรด
• ซอฟต์แวร์ Media Converter ของ Philips: 

แปลงไฟล์สำหรับเครื่องเล่นได้ในรูปแบบต่อไปนี้ : 
AVI (รูปแบบ Microsoft video1),MPEG-1,2,4, 
DVD(*.vob),MOV,WMV,RM ฯลฯ 
จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Quicktime (สำหรับไฟล์ 
MOV) และ WMP10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า (สำหรั
บไฟล์ WMV)

• Windows Media Player 11

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ
• ไดรฟ์ CD-ROM
• การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: มี (สำหรั

บเข้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, คู่มือ, 
เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์อัปเกรดของ 
PC)

• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP2) หรือ 
Windows Vista

• USB: พอร์ต USB อิสระ

ขนาด
• ขนาดครอบพลาสติก (กxยxส): 135 x 39 x 195 มม.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: แบบฝาพับ
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 93.5 x 53.2 H x 

12.5 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.075 กก.

กำลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 800mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: ฟั

งเพลงได้นานถึง 15 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 ชั
่วโมง

• ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

การเล่นวิดีโอ
• ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สำหรับอุปกรณ์พกพา รองรั
บบริการดาวน์โหลด, การสมัครสมาชิก และ
การเช่าวิดีโอ

• WMV9: สูงถึง 384kbps, 320x240, 30fps (รองรั
บรูปแบบไฟล์อื่นๆ 
ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ที่ให้มา)

•

เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอชนิด&#x2009;&#x2009; Flash
4GB*  
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