
 

 

Philips GoGear
MP3 videoprehrávač s 
funkciou FullSound™

Opus
8 GB*

SA1OPS08K
Úžasný zvukový zážitok

s technológiou FullSound™ a slúchadlami Sound Isolation
Vychutnajte si bezkonkurenčný zvuk prenosného AV prehrávača Philips GoGear Opus s 
technológiou FullSound™. Pripravte sa na skvelú zábavu na cestách – nahrávajte online videá 
priamo do prehrávača a potom ich sledujte na štýlovej 2,8" (7,1 cm) farebnej obrazovke QVGA.

Vaša hudba a video v pohybe – každý deň
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia
• Prehrávanie súborov formátu MP3 a WMA a bezstratového formátu FLAC
• Prehrávajte videá WMV zakúpené online alebo z vašej knižnice

Jednoduchá zábava v pohybe
• Možnosť ďalšieho obsahu, so systémom Napster, Audible a BBC iPlayer
• 2,8” (7,1 cm) farebný LCD displej QVGA pre vynikajúcu zábavu z videa
• Prehrávanie hudby bez uzamknutia DRM z vašej knižnice iTunes
• Vytváranie zoznamov prehrávaných skladieb alebo odstránenie skladieb priamo v zariadení
• Doba prehrávania až 30 hodín hudby alebo 6 hodín videa.

Jednoduché a intuitívne používanie
• Jednoduché prevzatie videí z internetu do vášho prehrávača GoGear
• Zobrazenie priečinkov na organizovanie a zobrazovanie súborov médií podobne ako vo vašom 

PC
• Systém SuperScroll™ nájde čo si želáte rýchlym a jednoduchým spôsobom



 FullSound™
Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše 
nohy.

Sound Isolation
S izoláciou zvuku budete počúvať hudbu a 
vychutnávať si jej jemnejšie detaily pri nižšej 

hlasitosti ako v prípade klasických slúchadiel. 
Na základe detailného pochopenia anatómie 
zvukovodu ľudského ucha vytvára 
nasmerovaný akustický dizajn slúchadiel s 
izoláciou zvuku dokonalé tesnenie medzi 
zdrojom okolitého hluku a zvukovodom, čím 
potláča neželaný ruch pozadia a súčasne 
privádza zvuk priamo do uší. Dokonca aj pri 
strednom nastavení hlasitosti dokážete rozlíšiť 
detaily hudby bez rušivých zvukov z okolia. 
Puzdrá slúchadiel sú dostupné v troch 
veľkostiach, ktoré zaistia, že vám vždy 
dokonale padnú.

systém SuperScroll™
Dvojkrokové vyhľadávacie klávesy umožňujú 
jednoduchú kontrolu rýchlosti pri prehľadávaní 
veľkých knižníc. Môžete prechádzať 
zoznamom skladieb po jednotlivých piesňach 
alebo videách alebo stlačiť a podržať kláves 
trochu dlhšie, aby ste pomocou SuperScroll™ 
rýchlo prešli na požadovaný súbor.

Napster, Audible a BBC iPlayer
Vychutnajte si ten najkvalitnejší obsah na 
prehrávači Philips GoGear so službami 
Napster, Audible a BBC iPlayer. S prístupom k 
viac ako 7 miliónom skladieb v službe Napster 
nájdete staré hity a objavíte novú hudbu na 
rádiových staniciach, zoznamoch skladieb a 
službe Automix. Služba Audible ponúka viac 
ako 50 000 zvukových kníh od vydavateľov, 
vysielateľov, zabávačov a poskytovateľov 
obchodných informácií. Kupujte obsah podľa 
vlastného výberu alebo pomocou mesačného 
plánu na preberanie zvukových kníh do svojho 
prehrávača GoGear. Vo Veľkej Británii môžete 
prijímať ľubovoľné televízne programy BBC 
z predchádzajúceho týždňa, ktoré ste 
premeškali. Prevezmite ich do počítača z 
webovej stránky služby BBC iPlayer, preneste 
do prehrávača GoGear a zábava sa môže začať!
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

2.8 palec
• Riadky textu: 7
• Typ: displej LCD
• Rozlíšenie: QVGA, 320 x 240 pixelov, 262-tisíc 

farieb

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Frekvenčná odozva: 20 - 18 k Hz
• Výstupný výkon: 2 x 2,4 mW
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Dance, 

Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, 
Rock, Hovorené slovo

• Odstup signálu od šumu: > 84 dB
• THD: 0,05% pri 1 kHz
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, AAC, FLAC
• Podpora ID3 označenia: Názov albumu a meno 

interpreta
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 16, 11,025, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie hudobných súborov a predplatené 
hudobné služby

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

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prezentácia

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 8 GB

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

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia slabej batérie
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll
• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno, s návodom na používanie, 

správcom zariadení Device Manager, programom 
na konverziu médií Media Converter, softvérom 
Napster a prehrávačom Windows Media Player

• Slúchadlá: AY3817
• Puzdro: AY4255
• USB kábel: AY3930
• Stručná príručka spustenia

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu
• Konvertor médií pre zariadenia Philips: WMV 

(zásobníky .wmv a .avi); MPEG-4 SP(len zásobník 
.avi); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) 
(.mp4); Ostatné kombinácie kodekov/zásobníkov 
sú podporované v závislosti od toho, či sú 
nainštalované príslušné kodeky Directshow

• Prehrávač Windows Media Player 11
• Softvér Napster

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Systém Windows XP 

(SP2) alebo Windows Vista
• Mechanika CD-ROM
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

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

• USB: Voľný port USB

Príkon
• Kapacita batérií: 880 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 30 hodín 

zvuku alebo 6 hodiny videa
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 106 x 10,9 x 59 mm
• Typ balenia: D-box
• Hmotnosť produktu: 0,095 kg

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Informácie o 

stanici, Názov stanice

Prehrávanie videa
• MPEG4 SP: Až 640 kb/s, 320 x 240, 30 snímok za 

sekundu (Ostatné formáty podporované pomocou 
dodaného konverzného softvéru)

• WMV9: Až 512 kb/s, 320 x 240, 30 snímok za 
sekundu (Ostatné formáty podporované pomocou 
dodaného konverzného softvéru)

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie súborov, predplatené služby a služby 
zapožičiavania videa.

•
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Technické údaje
MP3 videoprehrávač s funkciou FullSound™
Opus 8 GB* 

* 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 prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

* Od spoločnosti Philips
* Služba BBC iPlayer je dostupná len vo Veľkej Británii

http://www.philips.com

