
 

 

Philips GoGEAR
Leitor de vídeo MP3 com 
FullSound™

• 4 GB*

SA060304R
Superior experiência de som

com FullSound & reprodução de vídeo em HD
Deixe-se inspirar pelo leitor de vídeo MP3 GoGear SA60 da Philips e pela sua experiência sonora 
única melhorada pelo FullSound e pelo Surround para filmes. Desfrute de filmes no seu ecrã 
HVGA de 3,2''. A interface intuitiva do ecrã táctil torna a navegação extremamente simples.

Excelente qualidade de som
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Surround para filmes para o colocar no centro da acção
• Suporte de codecs FLAC & APE sem perdas para uma qualidade de som precisa

Complementa a sua vida
• Visor HVGA de 3,2” para um entretenimento fabuloso
• Ranhura para cartão microSD para maior capacidade de memória
• Rádio FM com 30 estações programadas para mais opções de música
• Desfrute de 20 horas de reprodução de música ou 4 horas de reprodução de vídeo

Fácil e intuitivo
• Controlo por ecrã táctil para navegação fácil e intuitiva
• Deslocamento cinético para navegar na biblioteca de forma rápida e intuitiva
• Leitor de textos para visualizar ficheiros de texto



 Reprodução de FLAC e APE

Desfrute de música digital num formato 
comprimido mantendo toda a qualidade. O 
GoGear suporta formatos FLAC e APE - 
ficheiros que foram reduzidos sem eliminar 
quaisquer detalhes. A riqueza e a nitidez da 
fonte de música original são conservadas para 
desfrutar totalmente do som onde quer que 
esteja. Basta usar o software Philips Songbird 
incluído no seu GoGear e arrastar e largar os 
ficheiros de música FLAC ou APE da biblioteca 
de música do seu computador para o seu 
GoGear. Faça-se acompanhar por milhares de 
canções e desfrute do ritmo dos grandes 
originais.

Ecrã LCD HVGA 8,1 cm (3,2")

O elegante visor de 8,1 cm (3,2") do seu leitor 
GoGear oferece uma alta resolução para uma 
excelente qualidade de vídeo e imagens nítidas 
e vivas. Juntamente com um menu a cores, o 
ecrã grande permite-lhe uma navegação fácil 
pelos ficheiros multimédia, para complementar 
a sensacional experiência multimédia móvel. E 
- o melhor de tudo - uma relação de aspecto 
16:9 garante a visualização de vídeo sem barras 
na margem superior e inferior da imagem e 

sem a perda de qualidade decorrente da 
adaptação da imagem a um ecrã diferente

Ranhura para cartão microSD

Pequeno é bom no que toca a dispositivos 
móveis, mas não a capacidades de memória. 
Com o leitor GoGear, pode ter o melhor dos 
dois mundos utilizando simplesmente um 
cartão microSD. O cartão microSD será 
apresentado como uma segunda unidade 
amovível, quando o leitor é ligado ao seu PC 
para uma transferência simples de ficheiros. 
Basta carregar o conteúdo desejado no cartão 
e colocá-lo na ranhura do seu leitor. Pode 
comprar um cartão de memória de até 32 GB 
para aumentar a capacidade de memória do 
seu GoGear - para nunca mais se preocupar 
com a falta de opções de entretenimento.

Rádio FM com 30 estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
GoGear. Basta sintonizar a estação que deseja 
programar e manter premido o botão de 
programação para memorizar a frequência. 
Pode programar até 30 estações de rádio e 
desfrutar dos seus programas preferidos em 
movimento.

20 horas de música ou 4 horas de vídeo

A Philips oferece-lhe entretenimento sem 
limites. O seu leitor de vídeo MP4 GoGEAR é 
fornecido com uma bateria recarregável 
compacta integrada para potência de longa 
duração. Desfrute de até 20 horas de 
reprodução de música ou 4 horas de 
reprodução de vídeo num único 
carregamento. Basta ligar o cabo de 
alimentação para recarregar o leitor – nada 
mais simples.

Controlo por ecrã táctil

Sinta o controlo fácil e intuitivo do seu leitor 
portátil GoGear com o toque suave da ponta 
dos seus dedos. A sua interface intuitiva de 
ecrã táctil torna a navegação extremamente 
simples, quer esteja a controlar as funções da 
reprodução de música, a navegar nas suas 
colecções de vídeos ou imagens ou a escolher 
canais de rádio. Basta tocar directamente no 
ecrã do leitor para navegar rapidamente nos 
menus e percorrer as pastas. Essa é a 
verdadeira sensibilidade e simplicidade.

Deslocamento cinético
Deslocamento cinético para navegar na 
biblioteca de forma rápida e intuitiva
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Imagem/visualização
• Retroiluminação
• Tipo: Ecrã táctil LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,2 polegada
• Tamanho do ecrã na diagonal (cm): 8,13 cm
• Resolução: 480 x 320 pixéis, 262 000 cores

Som
• Equalizador personalizável
• Definições do equalizador: Clássica, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Pop, Rock, Tecno
• Frequência de resposta: 45 - 16 k Hz
• Potência de saída: 2 x 10 mW
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Separação de canais: >35 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Taxa de bits WMA: 5-192 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Compatível com letras: Ficheiro .lrc

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG, BMP
• Apresentação de slides

Reprodução de vídeo
• MPEG4 SP/ASP: Até 2 Mbps, 720 x 576 pixéis, 

25 fps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Até 4 Mbps em .avi/.mp4, 

720 x 576 pixéis, 25 fps
• RMVB: Até 2 Mbps, 1280 x 720 pixéis, 25 fps
• WMV9: Até 1 Mbps, 640 x 480 pixéis, 25 fps

Captação de Áudio
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz: MP3
• Gravação de rádio FM: MP3

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 30

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash

• Memória incorporada (RAM): 4 GB
• Armazenamento externo: Ranhura para cartão de 

memória Micro SD
• Capacidade máxima do cartão de memória: 32 GB
• Conforme classe armazenamento massa

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Funcionalidades
• Função: Bloqueio do teclado numérico
• Indicação de carga: Na interface do utilizador
• Indicação de bateria fraca
• Controlos de volume dedicados
• Controlo do volume
• Firmware actualizável
• Carregar e reproduzir: quando ligado a um PC

Acessórios
• Auscultadores
• cabo USB
• Manual de início rápido

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3)/ 

Vista/ 7
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• USB: Porta USB livre

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade das pilhas: 850 mAh
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 20 horas 

de áudio ou 4 horas de vídeo

Dimensões
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

159 x 155 x 30 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 59 x 10 x 99 mm
• Peso do produto: 0,06 kg

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar
•
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* Tempo de reprodução real varia dependendo da utilização e das 
definições.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* Suporta serviços de download e subscrição compatíveis com WMA 
DRM10

* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou 
marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e/ou em outros países.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* Da Philips

http://www.philips.com

