
 

 

„Philips“ GoGEAR
MP3 vaizdo leistuvas su 
„FullSound™“

• 4 GB*

SA060304S
Nepriekaištingas garsas

su „FullSound“ ir HD vaizdo įrašų atkūrimu
Tegul „Philips GoGear“ MP3 vaizdo įrašų leistuvas SA60 pradžiugina jus neprilygstamu 
garsu, kurį sustiprina „FullSound“ ir „Surround for Movies“. Mėgaukitės filmais 3,2" HVGA. 
Dėl jo intuityvaus jutiklinio ekrano sąsajos visai paprasta naršyti.

Nuostabi garso kokybė
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• Erdvinis filmų garsas, kad galėtumėte pasijusti įvykių sūkuryje
• Palaikomas FLAC ir APE nenuostolingasis kodekas, kurį naudojant galima tiksliai atkurti garsą

Papildo jūsų gyvenimą
• 3,2 colio HVGA spalvotas ekranas – mėgaukitės nepakartojamais vaizdo įrašais
• „microSD“ kortelių lizdas, kad galėtumėte naudotis dar didesne atminties talpa
• FM radijas su 30 iš anksto nustatytų stočių – didesnis muzikos pasirinkimas
• 20 valandas mėgaukitės muzika arba 4 valandas – vaizdo įrašais

Paprasta ir intuityvu
• Jutiklinis ekranas, kad galėtumėte sklandžiai ir intuityviai naršyti
• Naudojant kinetinį slinkimą galima greitai ir intuityvia naršyti biblioteką
• Teksto skaitytuvas yra skirtas peržiūrėti tekstinius failus



 FLAC ir APE atkūrimas

Mėgaukitės skaitmenine muzika, kurios kokybė 
glaudinant visiškai nenukentėjo. „GoGear“ 
palaiko FLAC ir APE formatus – tai failai, kurie 
buvo sumažinti, nepašalinant jokių garso 
detalių. Pradinio garso šaltinio sodrumas ir 
švarumas išlaikomas tam, kad galėtumėte 
mėgautis, kad ir kur būtumėte. Tiesiog 
naudokite pridėtą „Philips Songbird“ 
programinę įrangą su „GoGear“ ir nuvilkite 
FLAC arba APE muzikos failus iš kompiuterio 
muzikos bibliotekos į savo „GoGear“. 
Pasiimkite su savimi į kelionę tūkstančius dainų 
ir judėkite pagal originalios muzikos ritmą.

8,1 cm (3,2 in) HVGA LCD ekranas

Puikus 8,1 cm (3,2 colio) plačiaekranio vaizdo 
formato ekranas „GoGear“ grotuve suteikia 
galimybę mėgautis stulbinamos skiriamosios 
gebos ir kokybės vaizdais. Naudodami visų 
spalvų meniu dideliame ekrane galite naršyti po 
medijos failus ir mėgautis nepakartojamais 
multimedijos pojūčiais kelyje. Be viso to, dėl 
įrenginio 16:9 kraštinių santykio vaizdas 
rodomas be juostų viršuje ir apačioje, o dėl to 
visiškai nenukenčia kokybė – tai paprastai 

nutinka keičiant mastelį, reguliuojant vaizdą, 
kad jis tilptų kitokio dydžio ekrane

„microSD“ kortelių lizdas

Nedidelės apimtys yra puiku, kai kalbama apie 
mobiliuosius įrenginius, tačiau ne apie atmintį. 
Naudodami „GoGear“ grotuvą galėsite 
džiaugtis abiem minėtais privalumais – tiesiog 
įdėkite „microSD“ kortelę. Kai grotuvą 
prijungsite prie kompiuterio, „microSD“ 
kortelė bus rodoma kaip papildomas 
keičiamasis diskas, į kurį galėsite lengvai 
perkelti failus. Tiesiog pripildykite kortelę 
pageidaujamo turinio ir įdėkite ją į grotuvą. 
Norėdami išplėsti „GoGear“ atminties talpą 
galite įsigyti iki 32 GB atminties kortelę, kad 
nebetektų sukti galvos dėl ribotų galimybių 
mėgautis pramogomis.

FM radijas su 30 iš anksto nustatytų 
stočių

Skaitmeninis FM radijas suteikia papildomų 
muzikos kolekcijos parinkčių naudojant 
„GoGear“. Tiesiog suraskite stotį, kurią norite 
nustatyti iš anksto, paspauskite ir laikykite 
išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų 
įsimintas dažnis. Galite iš anksto nustatyti iki 30 

radijo stočių ir mėgautis mėgstamomis 
programomis, kad ir kur nueitumėte.

20 valandų muzikos arba 4 valandos 
vaizdo įrašų

„Philips“ siūlo pramogas be ribų. „GoGEAR“ 
MP4 vaizdo leistuvas turi kompaktišką ir ilgai 
veikiantį akumuliatorių. Vieną kartą įkrovę 
galite 20 valandų mėgautis muzika, 4 valandas – 
vaizdo įrašais. Tiesiog prijunkite maitinimo 
laidą ir įkraukite leistuvą – tai taip paprasta.

Valdymas jutikliniu ekranu

Pajauskite sklandų ir intuityvų savo „GoGear“ 
nešiojamojo leistuvo ekrano valdymą švelniais 
pirštų galiukų prisilietimais. Naudojant jo 
intuityvią jutiklinio ekrano sąsają tikrai malonu 
naršyti tiek valdant muzikos atkūrimo funkcijas, 
tiek naršant vaizdo įrašų ar nuotraukų 
kolekcijas, tiek renkantis radijo kanalus. 
Tereikia tiesiog spustelėti leistuvo ekraną, kad 
galėtumėte lengvai naršyti meniu ir vartyti savo 
aplankus. Štai ką mes vadiname jautriu ir 
paprastu.

Kinetinis slinkimas
Naudojant kinetinį slinkimą galima greitai ir 
intuityvia naršyti biblioteką
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Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Tipas: Lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
• Ekrano įstrižainė (coliais): 3,2 in
• Ekrano įstrižainė (cm): 8,13 cm
• Skyra: 480 x 320 piks., 262 tūkst. spalvų

Garsas
• Reguliuojamas vienodintuvu
• Vienodintuvo nustatymai: Klasikinė muzika, Fanko 

muzika, Hiphopas, Džiazas, Populiarioji, Rokas, 
Techno muzika

• Dažninė charakteristika: 45–16 000 Hz
• Išvesties galia: 2 x 10 mW
• Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB
• Kanalų atskyrimas: >35 dB

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas, albumas
• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA sparta bitais: 5–192 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Palaiko dainų tekstus: .lrc failas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, BMP
• Skaidrių peržiūra

Vaizdo atkūrimas
• MPEG4 SP/ASP: Iki 2 Mbps, 720 x 576 pikselių, 25 

k./s
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Iki 4 Mbps naudojant .avi / 

.mp4, 720 x 576 pikselių, 25 k./s
• RMVB: Iki 2 Mbps, 1280 x 720 pikselių, 25 k./s
• WMV9: Iki 1 Mbps, 640 x 480 pikselių, 25 k./s

Garso įrašymas
• Integruotas mikrofonas: monofoninis garsas
• Balso įrašymas: MP3
• FM radijo įrašymas: MP3

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 30

Saugojimo laikmena
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Integruotoji atmintis (RAM): 4 GB

• Išorinė laikmena: „Micro SD“ atminties kortelių 
lizdas

• Didžiausia atminties kortelės talpa: 32 GB
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: Didelio greičio USB 2.0 prievadas

Patogumas
• Funkcija: Klaviatūros užraktas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo 

sąsajoje
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Specialūs garsumo reguliatoriai
• Garsumo reguliatorius
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Įkrovimas naudojant: prijungus prie kompiuterio

Priedai
• Ausinės
• USB laidas
• Greitos pradžios vadovas

Ekologiškos specifikacijos
• Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino

Sistemos reikalavimai
• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ 

/ 7
• Interneto ryšys: Taip (kad būtų galima pasiekti 

atnaujintus palaikymo dokumentus, naudotojo 
vadovus, būsimus programinės aparatinės įrangos 
ir kompiuterinės programinės įrangos versijos 
atnaujinimus)

• USB: Laisvas USB prievadas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB
• Baterijos talpa: 850 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 20 val. garso 

arba 4 val. vaizdo įrašų

Matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

159 x 155 x 30 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 59 x 10 x 99 mm
• Gaminio svoris: 0,06 kg

Programinė įranga
• Įrenginių tvarkytuvė: duomenims atkurti ir versijai 

atnaujinti
•
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* Atkūrimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės 

sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.
* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Palaikomos atsisiuntimo ir prenumeratos paslaugos, suderinamos su 

WMA DRM10
* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft 

Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir 
(arba) kitose šalyse.

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 
tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Pagaminta „Philips“

http://www.philips.com

