
 

 

Philips GoGear
MP3-videoafspiller

ViBE
4 GB*

SA1VBE04B
Din musik og dine videoklip på farten

Lille størrelse, stor underholdning
Den bærbare AV-afspiller Philips GoGear ViBE gemmer på stor underholdning i et 
enestående kompakt design. Afspillerens 1,5"-skærm med fuldt farvespektrum viser 
omslag, og mappevisning sikrer nem filnavigation og -organisering.

Din musik og dine videoer på farten - hver dag
• Afspil MP3-, WMA- eller DRM-musik fra abonnementstjenester
• FM-radio med RDS og 20 forudindstillede kanaler giver flere musikmuligheder

Klar til at bære, klar til at tage af sted
• Få et større udvalg af indhold med understøttelse af Napster og Audible
• 1,5"-skærm med fuldt farvespektrum for nem navigation og albumcover
• Op til 25 timers musik eller 4 timers videoafspilning
• Lille og bærbar, så den er nem at tage med på farten
• Stemmeoptagelse giver dig mulighed for at tage noter eller optage hvad som helst, hvor som 

helst

Nem og intuitiv oplevelse
• Nem videodownload fra internettet til din GoGear
• Nem og intuitiv brugergrænseflade med visning af albumillustrationerne
• Mappevisning hjælper med at organisere og vise mediefiler på din PC
• Direkte opladning fra PC via USB



 1,5"-skærm med fuldt farvespektrum

1,5" fuld farveskærm giver dig mulighed for at 
navigere i betjeningsmenuen eller musikfilerne 
på din GoGear-afspiller. Du kan desuden 
bladre gennem din fotosamling, mens du nyder 
musikken på farten.

Internet videodownload

Se videoer på farten med Internet Video 
Download, en brugervenlig funktion, der gør 
det muligt at downloade videoer fra 
videodelingssider (YouTube, MySpace eller 
Google Video) til din GoGear. Installer det 
medfølgende PC-program, tilslut din GoGear 
til PC'en, og brug Internet Explorer til at 
besøge dine yndlings-videodelingssider. Vælg 
en video, og klik på Download-knappen, der 
vises, når du kører markøren henover videoen. 
Du behøver ikke at vente og kan roligt 
fortsætte med at downloade flere videoer.

Albumcover i fuld farve

GoGears nemme og intuitive 
brugergrænseflade styres af en avanceret 
navigationsteknologi. Den sørger ikke blot for 
hurtig og problemfri navigering, men også en 
behagelig multimedieoplevelse, som er hurtig 
at lære at kende. Smarte funktioner som 
Album Art – som viser de albumillustrationer, 
der er indlejret i musikfilerne - giver en 
allround-oplevelse, ligesom i de gode gamle 
dage, hvor man kiggede på omslaget til CD'en 
eller LP'en, mens man lyttede til musikken.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Diagonal skærmstørrelse ("): 1,5 tomme
• Tekstlinjer: 5
• Type: LCD
• Opløsning: 128 x 128 pixel

Lyd
• Equalizer justérbar
• Equalizer-indstillinger: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Frekvenskurve: 20 - 18 k Hz
• Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/støjforhold: > 84 dB
• THD: 0,05 % ved 1 kHz
• Kanalseparation: 45 dB

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• WMA bit-hastigheder: 5-320 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• MP3 samplinghastigheder: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

til bærbare enheder, understøtter download og 
serviceabonnement på musik

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Diasshow

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Indbygget hukommelseskapacitet: 4 GB
• Overensstemmelse med masselagring
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 900 

numre*

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefoner: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Komfort
• Funktion: Tastaturlås
• Superscroll
• Lydstyrke
• Firmwareopgradering
• Indikator for batteriopladning: På brugerfladen

Tilbehør
• CD-ROM: Ja, med IFU, enhedshåndtering, 

mediekonverter, Napster-software og Windows 
Media Player

• Hovedtelefoner: AY3816
• USB-kabel: AY3930
• Lynhåndbog

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere
• Media Converter til Philips: WMV (.wmv.avi-

container);MPEG-4 SP(kun .avi-container);MPEG-4 
ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Andre 
codec/container-kombinationer understøttes 
baseret på installation af relevante Directshow-
codecs

• Windows Media Player 11

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP2) eller Windows Vista
• CD-ROM-drev
• Internet-tilslutning: Ja (for adgang til opdaterede 

supportdokumenter, manualer og senere 
opgradering af firmware og PC-software)

• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Batterikapacitet: 290 mAh
• Spilletid på internt batteri: Op til 25 timers lyd eller 

4 timers video
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB

Mål
• Blister pakkemål (B × D × H): 30 x 87 x 135
• Produktmål (B × D × H): 66 × 42 × 11,6 mm
• Emballagetype: D-box
• Vægt: 0,034 kg

Tuner/modtagelse/transmission
• Faste stationer: 20
• Tunerbånd: FM

Videoafspilning
• SMV: 128 x 128, 24 fps

Lydoptagelse
• Indbygget mikrofon: mono
• Stemmeoptagelse
• Optagelse af FM-radio
•
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* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 
128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 
operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.
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