
 

 

Philips GoGEAR
MP3- és videolejátszó 
FullSound™ technológiával

• 4 GB*-os

SA060304S
Felülmúlhatatlan hangélmény

FullSound hangzással és HD videolejátszással
A Philips GoGear SA60 MP3 videolejátszó mindenkit magával ragad a FullSound páratlan 

hangminőséget nyújtó technológiájának és a filmes surround hatásnak köszönhetően. Élvezze a filmeket 

a 3,2"-es HVGA monitoron. Intuitív érintőképernyős interfészén rendkívül könnyű a navigálás.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
• FLAC és APE veszteség nélküli kodektámogatás a pontos hangminőségért

Minőséget hoz életébe
• 3,2"-es színes HVGA LCD-kijelző a kiváló videoélményért
• microSD kártyafoglalat a megnövelt felvételi kapacitásért
• FM rádió 30 programhellyel a zenei lehetőségek bővítéséhez
• Élvezze az akár 20 órányi zene- vagy 4 órányi videolejátszást

Egyszerű és intuitív
• Érintőképernyős vezérlés az egyszerű és intuitív navigációhoz
• A kinetikus görgetéssel a könyvtárak böngészése gyors és magától értetődő
• A szövegolvasóval szövegfájlokat tekinthet meg



 FLAC és APE lejátszás

Élvezze a digitális zenét tömörített formában, 
minőségromlás nélkül. A GoGear támogatja az 
olyan veszteségmentes tömörített 
fájlformátumokat mint pl. a FLAC és APE. 
Megmarad az eredeti zenék gazdagsága és 
tisztasága, így bárhol is tartózkodjék, az élmény 
teljessége garantált. Egyszerűen használja a 
GoGear lejátszóhoz mellékelt Philips Songbird 
szoftvert, húzza át FLAC vagy APE zenei fájljait 
a számítógép zenei könyvtárából a GoGear 
lejátszóra. Dalok ezrei várják Önt olyan 
eredeti hangzásban, amelynek alighat tud majd 
ellenállni.

8,1 cm (3,2") HVGA LCD kijelző

A GoGear lejátszó elegáns, 8,1 cm-es (3,2”), 
széles képernyője nagy felbontású pompás 
videominőséget és tiszta, élénk képeket nyújt. 
A színes menü és a nagy kijelző a médiafájlok 
könnyű kezelését teszi lehetővé, és akkor is 
fantasztikus multimédiaélményt biztosít, 
amikor Ön úton van. Ráadásul, a natív 16:9-es 
képoldalarány kiváló videomegjelenítést kínál a 
képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok 
nélkül, valamint a kép különböző 
képernyőméretekhez illeszkedő 
átméretezéséből adódó minőségveszteség 
nélkül.

microSD kártyafoglalat

A kicsi = szép, ha mobilkészülékről van szó, 
memóriakapacitás esetében azonban ez nem 
igaz. GoGear lejátszójával mindkét világ 
legjavát élvezheti, és ehhez csak a microSD 
kártya behelyezése szükséges. A microSD 
kártya az egyszerű fájlátvitel érdekében 
második külső meghajtóként működik, amikor 
a lejátszó a számítógéphez csatlakozik. Töltse 
fel a kártyára a kívánt tartalmat, majd 
csúsztassa be a lejátszóba. A külön 
megvásárolható, 32 GB tárhelyű 
memóriakártyával megnövelheti a GoGear 
memóriakapacitását, vagyis sosem kell a 
szórakozási lehetőségek kiapadásától tartania.

FM rádió 30 programhellyel

A digitális FM rádió további zenei 
lehetőségeket kínál GoGear lejátszóján 
található zenei gyűjteménye mellé. Egyszerűen 
hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia 
tárolásához. Akár 30 programozott 
rádióállomás eltárolásával lehetősége van arra, 
hogy kedvenc csatornáit akárhol hallgathassa.

20 órányi zene vagy 4 órányi videó

A Philips a korlátlan szórakozás élményét 
kínálja Önnek. A GoGEAR MP4 videolejátszó 
egy hosszan tartó lejátszást biztosító, kompakt, 
beépített akkumulátorral rendelkezik. Akár 20 
órányi zene- és 4 órányi videolejátszás egyetlen 
töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez 
Önnek csupán a tápkábelt kell csatlakoztatnia - 
ennyire egyszerű.

Érintőképernyős vezérlés

Érezzen rá a GoGear hordozható lejátszó 
egyszerű és intuitív vezérlésére, amelyhez csak 
ujjai finom érintésére van szükség. Intuitív 
érintőképernyős interfészén valódi felüdülés a 
navigálás, akár a zenelejátszási funkciók 
vezérléséről, a video- és képgyűjteményben 
való böngészésről vagy egy rádióadó 
kiválasztásáról legyen szó. Kattintson 
közvetlenül a lejátszó képernyőjére, és 
navigáljon gyorsan a menük között, miközben 
mappáira is vethet egy pillantást. Ezt hívjuk mi 
egyszerűen tökéletesnek.

Kinetikus görgetés
A kinetikus görgetéssel a könyvtárak 
böngészése gyors és magától értetődő
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: Érintésérzékelő LCD-képernyő
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,2 hüvelyk
• Átlós képernyőméret (cm): 8,13 cm
• Felbontás: 480 x 320 pixel, 262 ezer szín

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Funky, 

Hip Hop, Jazz, Pop, Rock, Techno
• Frekvenciaátvitel: 45–16 k Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 mW
• Jel-zaj arány: > 80 dB
• Csatorna szétválasztás: >35 dB

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
• Dalszöveggel: .lrc fájl

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP
• Diavetítés

Videolejátszás
• MPEG4 SP/ASP: Akár 2 Mb/s, 720 x 576 pixel, 25 

képkocka/másodperc
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Akár 4 Mb/s .avi/.mp4 

formátumban, 720 x 576 pixel, 25 képkocka/
másodperc

• RMVB: Akár 2 Mb/s, 1280 x 720 pixel, 25 
képkocka/másodperc

• WMV9: Akár 1 Mb/s, 640 x 480 pixel, 25 képkocka/
másodperc

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel: MP3
• FM-rádiófelvétel: MP3

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 30

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória (RAM): 4 GB
• Külső tárhely: Micro SD memóriakártya-foglalat
• Memóriakártya max. kapacitása: 32 GB
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: Nagy sebességű USB 2.0

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Külön hangerőszabályzók
• Hangerőszabályzás
• Frissíthető firmware
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva

Tartozékok
• Fejhallgató
• USB kábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• USB-vel: Szabad USB-port

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 850 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 20 órányi audió vagy 4 

órányi videó

Méretek
• Csomagolás típusa: Doboz
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

159 x 155 x 30 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 59 x 10 x 99 mm
• Termék tömege: 0,06 kg

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez
•
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* A tényleges lejátszási idő a használattól és beállításoktól függ.
* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 

szoftverkonfigurációtól függően változhat.
* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 

kevesebb.
* Támogatja a WMA DRM10-zel kompatibilis letöltési és előfizetéses 

szolgáltatásokat
* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 

védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A Philips-től

http://www.philips.com

