
 

 

Philips GoGEAR
MP3 videoprehrávač s 
funkciou FullSound™

• 4 GB*

SA060304R
Úžasný zvukový zážitok

s FullSound a prehrávaním videa v HD
Nechajte sa inšpirovať video MP3 prehrávačom GoGear SA60 od spoločnosti Philips, ktorý vám prináša 

neprekonateľný zvukový zážitok umocnený technológiou FullSound a priestorovým zvukom pre filmy. 

Na jeho 3,2” obrazovke HVGA môžete sledovať filmy. Jeho intuitívne dotykové rozhranie umožňuje 

dokonale ľahké ovládanie.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja
• Podpora bezstratových kodekov FLAC a APE pre precíznu kvalitu zvuku

Príjemne spestrí váš život
• 3,2" (8 cm) HVGA displej LCD pre vynikajúci zážitok z videa
• Zásuvka na karty microSD pre rozšírenú kapacitu pamäte
• Rádio FM s 30 predvoľbami pre viac hudobných možností
• Vychutnajte si až 20 hodín hudby alebo 4 hodiny prehrávania videa

Jednoduchý a intuitívny
• Dotykové ovládanie obrazovky pre plynulú a intuitívnu navigáciu
• Kinetické rolovanie pre rýchle a intuitívne prehľadávanie knižnice
• Čítačka textu na zobrazenie textových súborov



 Prehrávanie formátov FLAC a APE

Vychutnajte si digitálnu hudbu v 
komprimovanom formáte bez akejkoľvek 
straty kvality zvuku. Prehrávač GoGear 
podporuje formáty FLAC a APE, čo sú súbory 
zmenšené bez toho, aby prišli o akékoľvek 
detaily. Sýtosť a čistota originálneho zdroja 
hudby zostane zachovaná a môžete si ju naplno 
užívať kdekoľvek. Jednoducho použite softvér 
Philips Songbird, ktorý sa dodáva s vašim 
prehrávačom GoGear a pomocou myši 
potiahnite a preneste hudobné súbory FLAC 
alebo APE z hudobnej knižnice vášho počítača 
do prehrávača GoGear. Vyrazte do ulíc s 
tisíckami skladieb a vlňte sa v rytme skvelých 
originálov.

8,1 cm (3,2”) LCD display HVGA

Elegantný 8,1 cm (3,2”) širokouhlý displej 
prehrávača GoGear ponúka vysoké rozlíšenie 
pre dokonalú kvalitu videa a svieži a živý obraz. 
Spolu s plnofarebnou ponukou umožňuje veľká 
obrazovka jednoduchú navigáciu po 
multimediálnych súboroch, takže prináša 
kompletný balík senzačných multimediálnych 
zážitkov na cestách. Čerešničkou na torte je 
štandardný pomer strán 16:9, ktorý prináša 
zobrazenie bez pásov vo vrchnej a spodnej 

časti obrazu a bez straty kvality, ku ktorej 
dochádza počas úpravy alebo zmeny obrazu pri 
prispôsobovaní inej veľkosti obrazovky

Zásuvka na karty microSD

Malé je pekné – to platí, pokiaľ ide o mobilné 
zariadenia, ale nie o kapacitu pamäte. S 
prehrávačom GoGear môžete mať to najlepšie 
z oboch svetov, stačí vložiť kartu microSD. 
Karta microSD sa po pripojení prehrávača 
k počítaču zobrazí ako druhý vymeniteľný disk 
a umožní jednoduchý prenos súborov. Stačí 
naplniť kartu požadovaným obsahom a vložiť 
ju do prehrávača. Môžete si kúpiť až 32 GB 
pamäťovú kartu, ktorá rozšíri kapacitu 
prehrávača GoGear, takže sa už nikdy 
nebudete musieť strachovať, že by ste 
vyčerpali svoje možnosti zábavy.

Rádio FM s 30 predvoľbami

Digitálne rádio FM vám ponúka dodatočné 
hudobné možnosti k vašej hudobnej zbierky v 
prehrávači GoGear. Jednoducho nalaďte 
stanicu, ktorú chcete nastaviť ako predvoľbu, a 
stlačte a podržte stlačené tlačidlo predvoľby, 
aby sa frekvencia uložila. Predvoliť môžete až 
30 rozhlasových staníc a vychutnať si svoje 
obľúbené programy všade tam, kam pôjdete.

20 hodín hudby alebo 4 hodiny videa

Spoločnosť Philips vám ponúka zábavu bez 
hraníc. Váš MP4 video prehrávač GoGEAR 
obsahuje kompaktnú vstavanú nabíjateľnú 
batériu, ktorá vám poskytne mnoho hodín 
energie. Vychutnajte si až 20 hodín hudby alebo 
4 hodiny prehrávania videa na jedno nabitie. A 
na nabíjanie prehrávača stačí pripojiť sieťový 
kábel – je to skutočne jednoduché.

Dotykové ovládanie obrazovky

Vyskúšajte si plynulé a intuitívne ovládanie 
prenosného prehrávača GoGear jemnými 
dotykmi končekmi prstov. S jeho intuitívnym 
rozhraním dotykovej obrazovky je ovládanie 
skutočne hračkou, či už ovládate funkcie 
prehrávania hudby, prezeráte si zbierky videí 
alebo obrázkov, alebo prepínate rádiové 
kanály. Stačí kliknúť priamo na obrazovku 
prehrávača a môžete svižne prechádzať cez 
ponuky a priečinky. Skutočne dômyselné a 
jednoduché.

Kinetické rolovanie
Kinetické rolovanie pre rýchle a intuitívne 
prehľadávanie knižnice
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Hlavné prvky
MP3 videoprehrávač s funkciou FullSound™
4 GB*
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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Typ: Obrazovka LCD citlivá na dotyk
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

3.2 palec
• Diagonálny rozmer obrazovky (cm): 8,13 cm
• Rozlíšenie: 480 x 320 pixelov, 262 tisíc farieb

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Nastavenia ekvalizéra: Classical, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock, Techno
• Frekvenčná odozva: 45 - 16 000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 10 mW
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB
• Oddelenie kanálov: > 35 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Podpora textov piesní: Súbor .lrc

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, BMP
• Prezentácia: áno

Prehrávanie videa
• MPEG4 SP/ASP: Maximálne 2 Mbit/s, 720 x 576 

pixelov, 25 sn./sek.
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Maximálne 4 Mbit/s pri 

súbore .avi/.mp4, 720 x 576 pixelov, 25 sn./sek.
• RMVB: Maximálne 2 Mbit/s, 1280 x 720 pixelov, 

25 sn./sek.
• WMV9: Maximálne 1 Mbit/s, 640 x 480 pixelov, 

25 sn./sek.

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: MP3
• Nahrávanie rádia FM: MP3

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Predvolené stanice: 30

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash

• Vstavaná pamäť (RAM): 4 GB
• Externý úložný priestor: Zásuvka pamäťovej karty 

microSD
• Maximálna kapacita pamäťovej karty: 32 GB
• V súlade s triedou Mass storage: áno

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní
• Indikácia slabej batérie: áno
• Vyhradené ovládanie hlasitosti: áno
• Ovlád. hlasitosti: áno
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Nabíjanie a prehrávanie: pri pripojení k PC

Príslušenstvo
• Slúchadlá: áno
• USB kábel: áno
• Stručná príručka spustenia: áno

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/

Vista/7
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• USB: Voľný port USB

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľný: Áno, prostredníctvom USB
• Kapacita batérií: 850 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 20 hodín 

zvuku alebo 4 hodiny videa

Rozmery
• Typ balenia: Škatuľa
• Rozmery krabice (Š x V x H): 159 x 155 x 30 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 59 x 10 x 99 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,06 kg

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu
•
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Technické údaje
MP3 videoprehrávač s funkciou FullSound™
4 GB*

* Skutočný čas prehrávania sa líši v závislosti od spôsobu používania a 
nastavení.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Podporuje služby na preberanie súborov a predplatené služby 

kompatibilné s WMA DRM10
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 

registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Od spoločnosti Philips

http://www.philips.com

