
 

 

Philips GoGEAR
MP4-afspiller med 
FullSound™

Azure
4 GB*

SA5AZU04WF
Uovertruffen lydoplevelse

med Bluetooth til trådløs musiknydelse
Tag af sted med GoGEAR Azure, og nyd fremragende lyd. Afspilleren har Bluetooth® til 
trådløs forbindelse til lydenheder. Den har også et klart og tydeligt display til nem 
navigation og lang afspilningstid til langvarig nydelse.

Suveræn lydkvalitet
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• APE, FLAC, MP3 og tabsfri WMA-kode til præcis lyd

Komplementerer dit liv
• Bluetooth® til trådløs forbindelse til lydenheder
• 5,6 cm/2,2" skærm med fuldt farvespektrum til fantastisk videokvalitet
• Op til 35 timers musik eller 6 timers videoafspilning
• FM-radio med RDS og 20 forudindstillede kanaler giver flere musikmuligheder

Nemt og intuitivt
• Mappevisning hjælper med at organisere og vise mediefiler på din PC
• Songbird: ét enkelt program til administration af din musik



 FullSound™

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer 
lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik 
og gør musikken markant bedre og mere fyldig, 
så du kan høre CD-musik uden forvrængning. 
Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme 
kombinerer FullSound Philips' kendte 
ekspertise inden for musikgengivelse med 
kraften fra den seneste generation af DSP 
(Digital Signal Processor). Resultatet er mere 
fyldig bas med større dybde og slagkraft, 
forbedret stemme- og instrumentklarhed samt 
stor detaljerigdom. Genopdag din 
komprimerede MP3-musik med en 
virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og 
sætte gang i dine fødder.

Understøtter APE, FLAC, MP3 og WMA

Få dine musiknumre på din GoGEAR-afspiller, 
og nyd præcis lyd i sin helhed uden tab af 

klarhed eller detaljer. De nyeste 
lydkomprimeringsteknologier kan reducere 
filstørrelserne op til 10 gange. De gør det uden 
at forringe lydkvaliteten og gemmer de 
komprimerede filer i formater som f.eks. MP3 
og WMA. Din GoGEAR kan afspille APE-, 
FLAC-, MP3- og WMA-filer med 
understøttelse af tabsfri kode – så du får 
kvalitetslyd og en hel verden af digital musik. 
Nu kan du downloade sange eller rippe dine 
CD'er og overføre dem til din GoGEAR for 
ubegrænset nydelse på farten.

5,6 cm/2,2" display med fuldt 
farvespektrum
5,6 cm/2,2" skærm med fuldt farvespektrum til 
fantastisk videokvalitet

Mappevisning

Mappevisning er en valgfri visning af mapper på 
GoGear-afspilleren, der giver dig mulighed for 
at se alle filerne på din afspiller, som om det var 
en computer. Når du har valgt mappevisning, 
kan du åbne en understøttet fil (dvs. musik, 
billeder eller videoer) ved blot at vælge filen og 
trykke på Play (Afspil).

Songbird
Songbird: ét enkelt program til administration 
af din musik

35 timers musik/6 timers video
Op til 35 timers musik eller 6 timers 
videoafspilning.

FM-radio med RDS/20 forudindstillede 
kanaler

RDS (Radio Data System) er en 
kommunikationsprotokol-standard, der 
tillader, at digitale oplysninger transmitteres via 
FM-radioudsendelser. RDS-aktiverede FM-
radiomodtagere kan vise disse nyttige 
oplysninger, der omfatter stationens navn, 
detaljer om programmet, sangtitel og kunstner 
osv. Du kan til hver en tid lagre en ønsket 
station som forudindstillet kanal på din 
GoGear-afspiller. Med mulighed for at lagre 20 
forudindstillede radiostationer kan du hurtigt 
få adgang til din yndlingsradiostation, uden at 
du skal indstille frekvensen manuelt hver gang.
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Vigtigste nyheder
MP4-afspiller
Azure 4 GB*
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skærmstørrelse (cm): 5,6 cm
• Diagonal skærmstørrelse ("): 2,2 tommer
• Opløsning: 320 x 240 pixel

Lyd
• Lydforbedring: FullSound
• Equalizer justérbar
• Equalizer-indstillinger: Balance, Lys, Clear, 

Kraftfuld, Varm
• Kanalseparation: 45 dB
• Frekvenskurve: 20 - 18 k Hz
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signal/støjforhold: > 84 dB

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, APE, 

FLAC
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• MP3 samplinghastigheder: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• WMA bit-hastigheder: 5-320 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• Digital Rights Management: Nej

Videoafspilning
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512 kbps

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG
• Diasshow

Lydoptagelse
• Indbygget mikrofon: mono
• Stemmeoptagelse: Ja, i WAV

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 20
• RDS: Programtype, Stationsoplysninger, 

Stationsnavn
• Optagelse af FM-radio: Ja, i WAV

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Indbygget hukommelse (RAM): 4 GB

• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 1000 
spor *

• Overensstemmelse med masselagring
• Overensstemmelse med massetrans.-protokol

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth
• Bluetooth-version: 2.1+EDR
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, 

Filoverførselsprofil
• Øretelefoner: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Komfort
• Tastaturlås: Ja, funktionstast
• Superscroll
• Firmwareopgradering
• Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
• Oplad og afspil: når den er tilsluttet PC
• Lydstyrkegrænse kan tilpasses
• Dedikerede lydstyrkeknapper: Nej
• Lydstyrke

Tilbehør
• Hovedtelefoner
• Lynhåndbog
• USB-kabel

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

Windows 7

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 350 mAh
• Spilletid på internt batteri: Op til 35 timers 

musikafspilning eller 6 timers videoafspilning

Mål
• Emballagetype: D-box
• Mål for D-box (B x D x H): 90 x 30 x 150 mm
• Produktmål (B × D × H): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
• Produktvægt: 0,065 kg

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere

Partnere
• Audible
•
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Specifikationer
MP4-afspiller
Azure 4 GB*

* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 
128 kbps MP3-kode.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 

operativsystem og din systemkonfiguration.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.
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