
 

 

Philips GoGEAR
MP3-spelare med 
FullSound™

Raga
2 GB*

SA4RGA02KF
Färglägg världen med superbt ljud

Liten, rolig och färggrann
MP3-spelaren GoGEAR Raga med FullSound är liten och rolig och blåser liv i dina 
favoriter. Med Philips Songbird kan du upptäcka massor med musik och synkronisera 
enkelt. FastCharge ger snabb laddning.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Kompletterar ditt liv
• Mjuk och smidig finish för enkel och bekväm hantering
• Färgskärm för intuitiv och behaglig navigering
• Hela 15 timmars musik
• FM-radio med 30 snabbval för fler musikalternativ

Enkel och intuitiv
• LikeMusic för spellistor för låtar som låter fantastiskt tillsammans
• Snabbladdning på 6 minuter för 60 minuters uppspelningstid
• Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn



 FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Mjuk och smidig finish
Mjuk och smidig finish för enkel och bekväm 
hantering

Färgskärm
Färgskärm för intuitiv och behaglig navigering

Upp till 15 timmars musik

Hela 15 timmars musik

FM-radio med 30 snabbval

Med digital FM-radio får du ytterligare 
musikalternativ till din musiksamling på 
GoGear. Sök helt enkelt efter kanalen du vill 
ställa in som snabbval och håll 
snabbvalsknappen intryckt så sparas 
frekvensen. Du kan ställa in upp till 30 
radiokanaler som snabbval och lyssna på dina 
favoritprogram i farten.

LikeMusic

Med LikeMusic kan du uppleva mer av musiken 
du gillar mest – med bara ett klick. Du behöver 
inte bläddra igenom musikbiblioteket eller 
vänta på att slumpen slår till. LikeMusic är en 
Philips-patenterad algoritm som analyserar 
låtar i biblioteket och identifierar 
karaktärsdrag i musiken. Karakteristiken 
hjälper LikeMusic att skapa smarta spellistor av 
låtar som helt enkelt låter bra tillsammans. 
Klicka bara på en låt du gillar och sedan på 
LikeMusic-ikonen – en spellista visas 
omedelbart. Namnge den och lyssna på din nya 
spellista – eller återupptäck nya låtar – på 
datorn eller GoGear-spelaren.

Snabbladdning (60 minuter)

Ibland behöver du bara din GoGEAR-spelare 
när du ska till jobbet och hem igen eller på en 
kort löprunda – men du glömde att ladda den 
kvällen innan. Frustration och tråkiga, tysta 
resor hör nu till en svunnen tid med 
snabbladdning. Med Philips smarta och 
bekväma lösning kan du ansluta din GoGEAR 
till datorn eller USB-laddaren i endast 6 
minuter för att sedan få makalösa 60 minuters 
ljuduppspelning! Snabbladdning använder 
mycket högre strömnivåer för att 
litiumbatteriet på nolltid ska få så mycket kraft 
att du klarar dig … och hålla musiken igång.

Mappvy

Mappvyn är en valfri sökvägsvy i GoGear-
spelaren där du kan bläddra mellan alla filer på 
spelaren på samma sätt som i en dator. Från 
mappvyn kan du öppna alla filer som stöds 
(t.ex. musik, bilder eller videor) lika lätt som 
att välja filen och trycka på Play.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Typ: LCD
• Diagonal skärmstorlek (cm): 2,79
• Diagonal skärmstorlek (tum): 1,1 tum
• Upplösning: 128 x 64

Ljud
• Ljudförbättring: FullSound
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Balanserad, Kraftfull, Varm, 

Klar, Ljus
• Kanalseparering: 45 dB
• Frekvensåtergivning: 80 - 18 000 Hz
• Uteffekt (RMS): 2 x 2,5 mW
• Signal/brusförhållande: >84 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 8-320 bit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Nej

Videouppspelning
• Saknas

Stillbildsvisning
• Saknas

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 30
• RDS: Nej
• FM-radioinspelning: Ja, i WAV

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggt minne (RAM): 2 GB
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 450 spår*
• Masslagringsklasskompatibel
• Kompatibel med protokoll för massöverf.: Nej

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Lås för knappsats: Ja, alternativknapp
• Super Scroll™: Nej
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Ja, via 

SongBird
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet
• Ladda och spela: vid anslutning till dator
• Anpassningsbar volymbegränsning
• Särskilda volymkontroller: Nej
• Volymkontroll

Tillbehör
• Hörlurar
• Snabbstartguide
• USB-kabel

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• PC OS: Windows XP (SP3)/Windows Vista/
Windows 7

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 220 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 15 timmars 

musikuppspelning

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• D-låda, mått (BxDxH): 90 x 30 x 90 mm
• Produktmått (B x D x H): 49,9 x 12,9 x 43,4 mm
• Produktvikt: 0,022 kg

Programvara
• Philips Songbird

Partners
• 7 digital
•
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* Lagringskapaciteten är baserad på fyra minuter per låt och 64 kbit/s 
WMA-kodning.

* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.
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