
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spelare med 
FullSound™

Azure
4 GB*

SA5AZU04WF
Suverän ljudupplevelse

med Bluetooth för trådlös njutning av musiken
Gå ut med GoGEAR Azure och njut av fantastiskt ljud. Spelaren har Bluetooth® för 
trådlös anslutning till ljudenheter. Den har även en ljus och tydlig skärm för enkel 
navigering och lång speltid för njutning som varar länge.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• APA-, FLAC-, MP3- och WMA-codecfunktioner (förlustfria) för exakt ljud

Kompletterar ditt liv
• Bluetooth® för trådlös anslutning till ljudenheter
• 2,2 tums färgskärm för fantastisk videokvalitet
• Upp till 35 timmar musik eller 6 timmar video
• FM-radio med RDS och 20 snabbval för fler musikalternativ

Enkel och intuitiv
• Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn
• Songbird: ett enda program för musikhantering



 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.

Stöd för APE, FLAC, MP3 och WMA

Lyssna på dina låtar på GoGEAR-spelaren och 
njut av precisionsljud i dess helhet, utan förlust 

i klarhet eller detalj. De senaste 
ljudkomprimeringsteknikerna kan reducera 
filstorlekar med upp till tio gånger. Det görs 
utan försämrad ljudkvalitet och de 
komprimerade filerna sparas i format som MP3 
och WMA. GoGEAR kan spela upp APA-, 
FLAC-, MP3- och WMA-filer med förlustfria 
codecfunktioner – vilket ger dig kvalitetsljud 
och för dig in i den digitala musikens värld. Du 
kan nu ladda ned låtar eller rippa CD-skivor 
och föra över dem till GoGEAR för gränslös 
musiklyssning i farten.

2,2 tums färgskärm
2,2 tums färgskärm för fantastisk videokvalitet

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.

Songbird
Songbird: ett enda program för musikhantering

35 timmar musik/6 timmar video
Upp till 35 timmar musik eller 6 timmar video.

FM-radio med RDS/20 snabbval

RDS (Radio Data System) är ett 
kommunikationsprotokoll med vilket digital 
information kan överföras via FM-
radiosändningar. RDS-aktiverade FM-
radiomottagare kan visa den här användbara 
informationen, såsom kanalens namn, 
programdetaljer, låttitel och artist osv. Du kan 
när som helst spara en valfri kanal som 
snabbval på GoGear-spelaren. Med möjlighet 
att spara 20 snabbvalskanaler kan du snabbt 
komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Typ: LCD
• Diagonal skärmstorlek (cm): 5,6 cm
• Diagonal skärmstorlek (tum): 2,2 tum
• Upplösning: 320 x 240 bildpunkter

Ljud
• Ljudförbättring: FullSound
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Balanserad, Ljus, Klar, 

Kraftfull, Varm
• Kanalseparering: 45 dB
• Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
• Uteffekt (RMS): 2 x 2,1 mW
• Signal/brusförhållande: > 84 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, APE, 

FLAC
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 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
• WMV9: 320 x 240 vid 30 fps (bilder per sekund), 

512 kbit/s

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG
• Bildspel

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: Ja, i WAV

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: Programtyp, Stationsinformation, 

Stationsnamn
• FM-radioinspelning: Ja, i WAV

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggt minne (RAM): 4 GB
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 1 000 spår*

• Masslagringsklasskompatibel
• Kompatibel med protokoll för massöverf.

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

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

Bekvämlighet
• Lås för knappsats: Ja, alternativknapp
• Super Scroll™
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikering vid batteriladdning: I 

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

Tillbehör
• Hörlurar
• Snabbstartguide
• USB-kabel

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

Windows 7

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 350 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 35 timmars 

musik- eller 6 timmars videouppspelning

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• D-låda, mått (BxDxH): 90 x 30 x 150 mm
• Produktmått (B x D x H): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
• Produktvikt: 0,065 kg

Programvara
• Enhetshanteraren: för återställning och 

uppgradering

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

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 

operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
* 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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