
 

 

Philips GoGear
MP3 видеоплейър с 
FullSound™

Opus
32 GB*

SA1OPS32K
Превъзходно звуково изживяване

с FullSound™ и слушалки с шумоизолация
Слушайте ненадминат звук с портативния AV плейър Philips GoGear Opus с FullSound™. 
Пригответе се за развлечения в движение - записвайте онлайн видео направо в плейъра 
и след това го гледайте на страхотния 2,8-инчов QVGA цветен екран.

Вашата музика и видеофилми в движение, всеки ден
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
• Слушалки с шумоизолация за минимизиране на околния шум
• Възпроизвеждане на формат без загуби (FLAC), MP3 и WMA
• Възпроизвеждайте видео във формат WMV, закупено онлайн или от вашата библиотека

Лесно и приятно, в движение
• Повече избор на съдържание – с Napster, Audible и BBC iPlayer
• 2,8-инчов QVGA цветен LCD дисплей за превъзходно видео забавление
• Възпроизвеждайте музика без DRM от своята библиотека на iTunes
• Създавайте списъци за изпълнение и изтривайте песни директно на устройството
• Възпроизвеждане до 30 часа музика или 6 часа видео.

Лесно и интуитивно изживяване
• Лесно изтегляне на видео от Интернет с вашия GoGear
• Преглед на папки, за организиране и преглед на мултимедийни файлове, както на 
компютър.

• SuperScroll™, за намиране на търсеното от вас по бърз и опростен начин



 FullSound™
Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате пълно потопяване в музиката - 
без никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята MP3 
музика в реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Шумоизолация
С шумоизолацията вие можете да чувате 
повече подробности от музиката при по-

ниска сила, отколкото е възможно при 
нормалните слушалки. На базата на пълни 
проучвания на анатомията на канала на 
човешкото ухо, конструкцията с ъглова 
акустика на слушалките с шумоизолация 
създават идеално уплътнение между 
източника на звука и ушния канал, като така 
премахват нежелания фонов шум, като 
изпращат звука директно във вашите ущи. 
Дори и при умерена сила на звука, вие пак 
можете да различавате детайлите на 
музиката без шумови смущения. Предлагат 
се уплътняващи тела в три размера, за най-
добро прилягане.

SuperScroll™
Бутоните за търсене с двойно действие 
позволяват лесно управление на скоростта 
при преглеждане на големи библиотеки. 
Можете да изберете да се движите през 
вашия списък за изпълнение с по една песен 
или видео, или просто да натиснете и 
задържите малко по-силно, за да стигнете 

бързо чрез SuperScroll™ до желания от вас 
файл.

Napster, Audible и BBC iPlayer
Насладете се на най-доброто съдържание с 
вашия Philips GoGear и Napster, Audible и 
BBC iPlayer. С Napster To Go с твърда цена 
за музика можете да слушате милиони 
песни с отлично качество. Просто ги 
плъзнете и пуснете във вашия GoGear, без 
да плащате за всяка песен поотделно. 
Открийте нова музика с услуги, като 
автоматично смесване на списъци с песни и 
радиостанции, точно както ги искате. 
Audible предлага над 75 000 аудио книги, 
излъчвания, забавление и бизнес 
информация. Купувайте аудиокниги в 
комплект или по месечен план, за да ги 
вземете със себе си на вашия GoGear. Във 
Великобритания можете да наваксате с 
телевизионните програми на BBC, които сте 
пропуснали: теглете, прехвърляйте и се 
наслаждавайте!
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•

Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Размер на екрана по диагонал (инча): 2,8 инч
• Редове текст: 7
• Тип: LCD
• Разделителна способност: QVGA, 320 x 240 
пиксела, 262 хил. цвята

Звук
• Еквалайзер по избор
• Честотен обхват: 20 - 18k Hz
• Изходна мощност: 2 x 2,4 mW
• Настройки на еквалайзера: Класическа, Денс, 
Електронна музика, Хип-хоп, Джаз, Лондж, 
Поп, R & B (ритъм и блус), Рок, Реч

• Съотношение сигнал/шум: > 84 dB
• THD: 0,05% при 1 kHz
• Отделяне между каналите: 45 dB
• Подобрение на звука: FullSound

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC, 

FLAC
• Поддръжка на ID3 тагове: Име на албума и 
изпълнителя

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• У-ние на права в/у електр. съдържание: 

Windows Media DRM за портативни устройства, 
поддържа музикални услуги за изтегляне и 
абонамент

Прихващане на звук
• Звуков файлов формат: MP3
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: MP3
• Запис от FM радио

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Слайдшоу

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 32 GB

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост

Удобство
• Индикатор за изтощена батерия
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll
• Регулиране на силата на звука
• Фърмуерът може да се надстройва
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

Аксесоари
• CD-ROM: Да, с IFU, Софтуер за управление, 
Медиен конвертор, софтуер Napster и Windows 
Media Player

• Слушалки: AY3817
• Калъф: AY4255
• USB кабел: AY3930
• Ръководство за бързо инсталиране

Софтуер
• Управление на устройства: за възстановяване и 
надстройване

• Медиен конвертор Philips: WMV (.wmv.avi 
контейнери);MPEG-4 SP(само .avi 
контейнер);MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 
Part10) (.mp4); поддържат се и други 
комбинации кодек/контейнер, в съответствие с 
инсталираните кодеци на Directshow

• Windows Media Player 11
• Софтуер Napster

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP (SP2) 
или Windows Vista

• CD-ROM устройство
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• USB: Свободен USB порт

Мощност
• Капацитет на батериите: 880 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 30 часа 
аудио или 6 часа видео

• Тип батерия: литиево-полимерна
• С акумулаторна батерия: Да, през USB

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 106 x 10,9 x 59 
мм

• Тип опаковка: D-box
• Тегло на изделието: 0,095 кг

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, 
Информация за станцията, Име на станцията

Възпроизвеждане на видео
• MPEG4 SP: До 640 kbps в AVI формат, 320x240, 

30 fps (останалите формати се поддържат с 
помощта на предвидения софтуерен 
конвертор)

• WMV9: До 512 kbps, 320x240, 30 fps (останалите 
формати се поддържат с помощта на 
предвидения софтуерен конвертор)

• У-ние на права в/у електр. съдържание: 
Windows Media DRM за портативни устройства, 
поддържа услуги за изтегляне, абонамент и 
наемане на видео.
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* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Поддържа изтегляне и абонаментни услуги, съвместими с WMA 
DRM10

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* От Philips
* Услугата BBC iPlayer се предлага само във Великобритания

http://www.philips.com

