
 

 

Philips GoGear
Player video MP3

ViBE
2 GB*

SA1VBE02K
Muzica şi clipurile dvs. video în mişcare

Dimensiune mică, distracţie mare
Playerul AV portabil GoGear ViBE Philips cuprinde multă distracţie într-un design minunat 
de mic. Ecranul său full color de 1,5” afişează coperta albumului, iar structura folderelor 
asigură navigarea uşoară printre fişiere şi organizarea acestora.

Muzica și clipurile dvs. video în mișcare - în fiecare zi
• Redaţi muzică în format MP3, WMA sau DRM de la serviciile de abonare
• Radio FM cu 20 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale

Gata de purtat, gata de plecare
• Mai multe posibilităţi de alegere a conţinutului cu suport pentru Napster și Audible
• Ecran full color de 1,5" pentru navigare ușoară și afișarea coperţii albumului
• Până la 25 de ore de muzică sau 4 ore de redare video
• Compact și comod pentru portabilitate maximă
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice

Experienţă ușoară și intuitivă
• Descărcarea ușoară a materialelor video de pe Internet pe GoGear
• Interfaţă cu utilizatorul ușoară și intuitivă cu afișarea coperţii albumului
• Vizualizarea dosarelor pentru organizarea și vizualizarea fișierelor media ca pe PC
• Încărcare direct de la PC prin USB



 Ecran full color de 1,5"
Ecranul color de 1,5" vă permite să navigaţi ușor în 
meniul de comandă sau să parcurgeţi ușor fișierele 
muzicale ale playerului GoGear. În plus, puteţi 
vizualiza colecţia de fotografii, savurând muzica din 
mers.

Descărcarea materialelor video de pe 
Internet
Vizionaţi clipuri video în mișcare cu Descărcarea 
materialelor video de pe Internet, o caracteristică 
ușor de utilizat care vă permite să descărcaţi clipuri 
video de pe site-urile care partajează materiale video 
(YouTube, MySpace sau Google Video) pe GoGear. 
Instalaţi aplicaţia pentru PC furnizată, conectaţi 
dispozitivul GoGear la PC și utilizaţi Internet 
Explorer pentru a vizita site-ul favorit de partajare a 
materialelor video. Alegeţi un clip video și faceţi clic 
pe butonul Descărcare care apare când deplasaţi 
cursorul mouse-ului peste clipul video. Nu trebuie să 
așteptaţi, doar treceţi la alte clipuri video și 
descărcaţi mai multe.

Coperte albume pe afișajul full color
Interfaţa cu utilizatorul ușoară și intuitivă GoGear 
este alimentată de o tehnologie avansată de navigare. 
Nu numai că ajută la asigurarea unei navigări rapide 
și line, dar reprezintă și o experienţă multimedia 
plăcută pe care o puteţi stăpâni repede. 
Caracteristicile inteligente cum ar fi Copertele 
albumelor – care afișează copertele albumelor 
incluse în fișiere de muzică – vă permit să beneficiaţi 
de o experienţă mai bogată, ca în vremurile bune, 
când puteaţi vedea coperta unui CD sau LP în timp 
ce ascultaţi muzică.
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Repere

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.

* 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.

* 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.
utilizatorul
Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,5 inch
• Linii de text: 5
• Tip: LCD
• Rezoluţie: 128 x 128 pixeli

Sunet
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tehno, 

Clasică
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 18k Hz
• Putere de ieșire: 2 x 2,4 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB
• THD: 0,05% la 1 kHz
• Separare canale: 45 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

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

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

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Capacitate memorie încorporată: 2 GB
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

450 de piese*

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

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

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

Converter și Windows Media Player
• Căști: AY3816
• Cablu USB: AY3930
• Ghid de iniţiere rapidă

Software
• Device Manager: pentru restaurare și upgrade
• 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

• Windows Media Player 11

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

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

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

• Unitate CD-ROM
• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• Capacitate baterie: 290 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 25 ore 

de redare audio sau 4 ore de redare video
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 30 x 87 x 135 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 66 x 42 x 11,6 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Greutate produs: 0,034 kg

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20

Redare video
• SMV: 128 x 128, 24 cadre/s

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