
 

 

Philips GoGEAR
Player video MP3 cu 
FullSound™

• 4 GB*

SA060304S
Calitate superioară a sunetului

cu FullSound şi redare video HD
Lăsaţi-vă inspiraţi de playerul Philips MP3 GoGear SA60 cu o experienţă audio inegalabilă 
amplificată de FullSound şi Surround pentru filme. Bucuraţi-vă de filme pe ecranul HVGA 
de 3,2”. Interfaţa sa intuitivă cu ecran tactil face ca navigarea să fie cu adevărat simplă.

Calitate audio superbă
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Surround pentru filme pentru a vă plasa în mijlocul acţiunii
• Asistenţă codec fără pierderi FLAC și APE pentru o calitate exactă a sunetului

Vă completează viaţa
• Ecran color HVGA de 3,2" pentru imagini video excelente
• slot pentru card microSD pentru capacitate extinsă de memorie
• Radio FM cu 30 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale
• Bucuraţi-vă de până la 20 de ore de muzică sau 4 ore de redare video

Ușor și intuitiv
• Control ecran tactil pentru navigare ușoară si intuitivă
• Derulare cu suport cinetic pentru navigare rapidă și intuitivă prin bibliotecă
• Cititor de text pentru vizualizarea fișierelor text



 Redare FLAC și APE

Bucuraţi-vă de muzică digitală într-un format 
comprimat fără a pierde deloc calitatea 
sunetului. GoGear acceptă formate FLAC și 
APE, care sunt fișiere care au fost contractate 
fără niciun detaliu compromis. Bogăţia și 
claritatea sursei de muzică originale sunt 
reţinute pentru bucurie completă oriunde v-aţi 
afla. Pur și simplu utilizaţi software-ul Philips 
Songbird inclus cu dispozitivul dvs. GoGear și 
trageţi și plasaţi fișierele muzicale FLAC sau 
APE din colecţia dvs. de muzică de pe 
calculator în dispozitivul dvs. GoGear. Fiţi în 
mișcare în continuare cu mii de cântece și 
treceţi la ritmul originalelor extraordinare.

Afișaj LCD HVGA 8,1 cm (3,2")

Un ecran lat elegant de 8,1 cm (3,2") de pe 
playerul GoGear oferă rezoluţie înaltă pentru 
calitate video superbă și imagini clare și vii. 
Împreună cu un meniu complet color, ecranul 
mare permite navigarea cu ușurinţă în fișierele 
media, completând pachetul pentru o 
experienţă multimedia senzaţională în timpul 
călătoriilor. În plus faţă de toate acestea, un 
raport nativ lungime/lăţime de 16:9 oferă o 
afișare video fără bare în partea de sus și de jos 
a imaginii și fără pierderi de calitate cauzate de 

scalare, modificarea unei imagini pentru a se 
potrivi pe alt ecran

slot pentru card microSD

Mic înseamnă frumos în ce privește 
dispozitivele mobile, dar nu și pentru capacităţi 
de memorie. Cu playerul GoGear, puteţi avea 
ce e mai bun din ambele lumi numai prin 
conectarea unui card microSD. Cardul 
microSD va apărea ca o a doua unitate 
detașabilă atunci când playerul este conectat la 
PC-ul dvs, pentru a transfera ușor fișiere. 
Încărcaţi-vă cardul cu conţinutul dorit și 
introduceţi-l în player. Puteţi achiziţiona un 
card de memorie de 32GB pentru a vă extinde 
capacitatea memoriei pentru GoGear, deci nu 
va mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată că 
rămâneţi fără opţiuni de divertisment.

Radio FM cu 30 de presetări

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe GoGear. 
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Puteţi 
preseta până la 30 de posturi de radio și vă 
puteţi bucura de programele preferate oriunde 
vă aflaţi.

20 ore de muzică sau 4 ore de imagini 
video

Philips vă oferă divertisment fără limite. 
Playerul video MP4 GoGEAR este livrat cu o 
baterie reîncărcabilă compactă, încorporată, 
pentru funcţionare extinsă. Bucuraţi-vă de 
până la 20 ore de muzică sau 4 ore de redare 
video cu o singură încărcare. Doar conectaţi 
cablul de alimentare pentru a reîncărca 
playerul – este atât de simplu.

Control ecran tactil

Simţiţi controlul ușor și intuitiv al playerului 
portabil GoGear prin atingerea ușoară cu 
vârfurile degetelor. Interfaţa sa intuitivă cu 
ecran tactil face ca navigarea să fie cu adevărat 
simplă, indiferent că controlaţi funcţiile de 
redare a muzicii, navigaţi prin colecţiile de 
clipuri video și imagini sau alegeţi canale radio. 
Pur și simplu faceţi clic direct pe ecranul 
playerului pentru a naviga rapid prin meniuri și 
a vizualiza fișierele. Iată ceea ce numim practic 
și simplu.

Derulare cu suport cinetic
Derulare cu suport cinetic pentru navigare 
rapidă și intuitivă prin bibliotecă
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: Ecran LCD tactil
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,2 inch
• Dimensiune diagonală ecran (cm): 8,13 cm
• Rezoluţie: 480 x 320 pixeli, 262.000 de culori

Sunet
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasică, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock, Tehno
• Răspuns în frecvenţă: 45 - 16k Hz
• Putere de ieșire: 2 x 10mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 80 dB
• Separare canale: >35 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Suport pentru versuri: Fișier .lrc

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP
• Prezentare

Redare video
• MPEG4 SP/ASP: Până la 2 Mbps, 720 x 576 pixeli, 

25 de cadre/s
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Până la 4 Mbps în .avi/

.mp4, 720 x 576 pixeli, 25 de cadre/s
• RMVB: Până la 2 Mbps, 1280 x 720 pixeli, 25 de 

cadre/s
• WMV9: Până la 1 Mbps, 640 x 480 pixeli, 25 de 

cadre/s

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: MP3
• Înregistrare radio FM: MP3

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 30

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND

• Memorie încorporată (RAM): 4 GB
• Stocare externă: Slot pentru card de memorie 

MicroSD
• Capacitate maximă card de memorie: 32 GB
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 High Speed

Confort
• Funcţie: Blocarea tastaturii
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Indicator baterie descărcată
• Controale volum dedicate
• Controlul volumului
• Upgrade al firmware-ului
• Încărcaţi și ascultaţi: la conectarea la un PC

Accesorii
• Căști
• Cablu USB
• Ghid de iniţiere rapidă

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB
• Capacitate baterie: 850 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 20 ore 

de redare audio și 4 ore de redare video

Dimensiuni
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

159 x 155 x 30 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 59 x 10 x 99 mm
• Greutate produs: 0,06 kg

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade
•
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* Durata de redare efectivă variază în funcţie de utilizare și setări.
* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 

operare și de configuraţia aplicaţiei software.
* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 

redusă.
* Acceptă servicii de descărcare și abonare compatibile cu formatul 

WMA DRM10
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 

înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* De la Philips
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