
 

 

Philips GoGEAR
MP3-speler met 
FullSound™

Spark
2 GB*

SA2920
Entertainment in stijl

met FullSound™ voor levendige weergave van MP3-muziek
Met de Philips GoGear Spark digitale audiospeler wordt vierkant ronduit cool. De gepatenteerde 
FullSound-technologie van Philips en Album Art geven uw nummers letterlijk en figuurlijk kleur. 
Maak van de speler een echte blikvanger door uw foto's als screensaver te gebuiken.

Voor het ultieme muziekgenot
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• MP3 en WMA afspelen
• Op Audible.com vindt u digitale audioboeken en nog veel meer
• Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment

Altijd klaar voor de start
• Kleurenscherm van 1,5 inch voor een eenvoudige navigatie en albumhoezen
• Maximaal 30 uur speeltijd
• Persoonlijke diapresentaties als toevoeging aan uw muziek.
• Tuimelknop voor eenvoudige navigatie

Eenvoudig en intuïtief naar muziek luisteren
• Mapweergave voor het ordenen en weergeven van mediabestanden zoals op uw PC
• Uw nummers eenvoudig slepen en neerzetten – geen software nodig
• Rechtstreeks opladen met de PC via USB



 FullSound™

De innovatieve FullSound-technologie van Philips 
herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-
muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid 
wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek 
zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en combineert 
de geroemde expertise van Philips op het gebied van 
muziekreproductie met de kracht van de 
hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het 
resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, 
helderder stemgeluid en instrumenten, en meer 
detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij 
u uw voeten niet kunt stilhouden.

Audible

Ga naar Audible.com voor het meest uitgebreide 
aanbod van te downloaden digitale audioboeken, 
tijdschriften, radioprogramma's, stand-upcomedy en 
nog veel meer. Geniet van een boek in de auto, 
tijdens het sporten of waar dan ook in huis. Auteurs 
en beroemdheden lezen hun eigen werk voor en 
bekende acteurs dragen uw favoriete titels voor. Op 
Audible.com kunt u meer dan 75.000 selecties 
doorbladeren en voorbeelden beluisteren, 
waaronder de nieuwste bestsellers en die tijdloze 
klassiekers.
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Kenmerken
• USB: USB 2.0 • FM-radio-opname: ADPCM
•

Beeld/scherm
• Schermdiagonaal (inch): 1,46 inch
• Achtergrondverlichting
• Tekstregels: 5
• Resolutie: 128 x 128
• Type: OLED

Geluid
• Instelbare equalizer
• Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
• Equalizer-instellingen: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassiek
• Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
• Zenderscheiding: 35 dB
• Geluidsverbetering: FullSound

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• MP3-voorbeeldsnelheden: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8,0 kHz

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Diapresentatie

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Ingebouwd geheugen (RAM): 2 GB
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 450 

nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Comfort
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Volumeregeling
• Firmware-upgrade mogelijk

Accessoires
• Hoofdtelefoon: AY3816
• USB-kabel: AY3930
• Snelstartgids
• Halskoord

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows 2000/XP/Vista
• CD-ROM-station
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 27 uur
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 43 x 146 x 150 

mm
• Verpakkingstype: D-box

Audio vastleggen
• Audiobestandsindeling: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM
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