
 

 

Philips GoGear
Player video MP3 cu 
FullSound™

Muse
16 GB*

SA1MUS16K
Calitate superioară a sunetului

cu FullSound™ şi anularea zgomotului
Playerul AV portabil GoGear Muse Philips dispune de tehnologia FullSound™ şi căşti cu 
anularea zgomotului pentru sunet excelent şi divertisment muzical inspirat în mişcare. În 
plus, vizionarea clipurilor video este o bucurie pe ecranul său color lat QVGA de 3”.

Cel mai bun divertisment audio în mișcare
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Anulare activă a zgomotului pentru divertisment fără interferenţe
• Căști de înaltă definiţie pentru un sunet precis
• Radio FM cu 20 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale

Distracţie ușoară în mișcare
• Mai multe posibilităţi de alegere a conţinutului cu Napster, Audible și BBC iPlayer
• Ecran color LCD QVGA lat de 3" pt. imagini video excelente
• Redare muzică fără DRM de pe biblioteca dvs. iTunes
• Creaţi liste de redare sau ștergeţi melodii direct pe dispozitiv
• Până la 25 ore de muzică sau 5 ore de redare video*

Experienţă ușoară și intuitivă
• Descărcarea ușoară a materialelor video de pe Internet pe GoGear
• Vizualizarea dosarelor pentru organizarea și vizualizarea fișierelor media ca pe PC
• SuperScroll™ pentru a găsi imediat fișierele căutate



 Anulare activă a zgomotului
Cu tehnologia de anulare a zgomotului, puteţi 
asculta muzică în mișcare fără a fi afectaţi de 
zgomotul ambiant. Microfoanele din căști 
detectează zgomotul ambiant unde are cel mai 
mare impact și apoi un procesor de semnal 
digital creează forma de undă necesară egală, 
dar opusă, pentru a anula eficient zgomotul 
nedorit și a vă aduce mai aproape de liniște. 
Designul special al căștilor oferă, de asemenea, 
o izolare excepţională a sunetului și alegerea 
dintre trei capace interschimbabile pentru a 
asigura o potrivire perfectă.

Napster, Audible & BBC iPlayer
Savuraţi cel mai bun conţinut pe Philips 
GoGear cu Napster, Audible & BBC iPlayer. 
Cu rata fixă muzicală Napster To Go savuraţi 
milioane de cântece de cea mai bună calitate. 

Pur și simplu trageţi și plasaţi-le pe GoGear 
fără a plăti separat pentru fiecare cântec. 
Descoperiţi muzică nouă cu servicii precum 
liste de redare automix și posturi de radio, 
exact cum vă doriţi. Audible oferă peste 75.000 
de cărţi audio, transmisiuni, divertisment și 
informaţii de afaceri. Achiziţionaţi cărţi audio a-
la-carte sau pe un plan lunar pentru a le lua cu 
dvs. pe GoGear. În Marea Britanie, recuperaţi 
programele televiziunii BBC pe care le-aţi 
pierdut: descărcaţi, transferaţi și savuraţi!

SuperScroll™
Tastele de căutare cu funcţii duble permit 
controlul simplu și rapid la derularea prin liste 
mari. Puteţi să parcurgeţi melodiile din listă 
succesiv, sau puteţi să menţineţi apăsat butonul 
SuperScroll™ pentru a derula rapid lista până 
la fișierul dorit.

FullSound™
Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.
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Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 3.0 inch
• Linii de text: 7
• Rezoluţie: WQVGA, 400 x 240 pixeli, 262 mii de 

culori
• Iluminare din spate
• Tip: LCD

Sunet
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasic, Dance, Electronică, Hip 

Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Text vorbit
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 18k Hz
• Putere de ieșire: 2 x 1,4 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB
• THD: 0,05% la 1 kHz
• Separare canale: 45 dB
• Caracteristici superioare sunet: Anularea 

zgomotului, FullSound

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, 

Ogg Vorbis, Audio veritabil, WAV
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 5-384 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri de muzică

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

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

PNG
• Prezentare

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate memorie încorporată: 16 GB

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

Confort
• Indicator baterie descărcată
• Funcţie: Blocarea tastaturii
• Superscroll
• Controlul volumului
• Upgrade al firmware-ului
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul

Accesorii
• CD-ROM: Da, cu IFU, Device Manager, Media 

converter, Napster Software și Windows Media 
Player

• Căști: AY3831 - Căști cu anularea zgomotului
• Cablu USB: AY3930
• Ghid de iniţiere rapidă
• Husă: AY4261

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade
• Software Napster
• Windows Media Player 11
• Media Converter pentru Philips: WMV (containere 

.wmv.avi);MPEG-4 SP(numai container .avi);MPEG-
4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Alte 
combinaţii codec/container acceptate pe baza 
instalării codec-urilor relevante Directshow

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP2) sau Windows Vista
• Unitate CD-ROM
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

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

• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• Capacitate baterie: 750 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 25 ore 

de redare audio sau 5 ore de redare video
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 110 x 8,9 x 55 mm
• Greutate produs: 0,095 kg
• Tip ambalaj: D-box

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20
• RDS: Tip program, Radio Text, Informaţii post de 

radio, Nume post de radio

Redare video
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri video.

• MPEG4 SP/ASP: Până la rezoluţia D1, 30 de cadre/
s, rate de biţi până la 4 Mbps în format .avi și .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 BP: Până la rezoluţia VGA, 30 
de cadre/s, rate de biţi până la 1,5 Mbps în format 
.mp4

• WMV9: Rezoluţie VGA, 30 de cadre/s, rate de biţi 
până la 1 Mbps în format .wmv

• RMVB: Rezoluţie VGA , 30 de cadre/s, rate de biţi 
până la 1 Mbps în format .rwmv

•
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* 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
* Serviciul BBC iPlayer este disponibil numai în Marea Britanie

http://www.philips.com

