
 

 

Philips GoGEAR
MP3-videospeler

ViBE
4 GB*

SA1VBE04W
Uw muziek en videoclips altijd binnen handbereik
Optimaal entertainment in minimaal formaat
De Philips GoGear ViBE Portable AV-speler biedt talloze entertainmentopties in een 
handzaam formaat. Het 1,5 inch kleurenscherm toont de albumhoes, en via de 
mappenweergave kunt u eenvoudig door uw bestanden navigeren en deze ordenen.

Neem uw video's en muziek met u mee
• MP3-, WMA- of DRM-muziek van abonnementdiensten afspelen
• FM-radio met RDS en 20 voorkeurzenders voor meer muziekopties

Altijd klaar voor de start
• Meer keuze voor content, met ondersteuning voor Napster en Audible
• Kleurenscherm van 1,5 inch voor een eenvoudige navigatie en albumhoezen
• Maximaal 25 uur muziek- en 4 uur videoweergave
• Klein en draagbaar voor ultieme mobiliteit
• Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
• Eenvoudig video's downloaden vanaf internet naar uw GoGear
• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen
• Mapweergave voor het ordenen en weergeven van mediabestanden zoals op uw PC
• Rechtstreeks opladen met de PC via USB



 3,8 cm (1,5") kleurenscherm
3,8 cm (1,5") volledig kleurenscherm voor 
navigatie binnen het bedieningsmenu of de 
muziekbestanden op uw GoGear-speler. 
Bovendien kunt u onderweg door uw foto's 
bladeren en intussen naar uw muziek luisteren.

Internet Video Download
Geniet onderweg van video's met Internet 
Video Download, een gebruiksvriendelijke 
functie waarmee u video's kunt downloaden 
van videosites (zoals YouTube, MySpace en 
Google Video) naar uw GoGear. Installeer de 

meegeleverde PC-toepassing, sluit uw GoGear 
aan op uw PC en gebruik Internet Explorer om 
naar uw favoriete videosite te gaan. Kies een 
video en klik op de knop voor downloaden die 
wordt weergegeven wanneer u de muis over 
de video beweegt. U hoeft niet te wachten tot 
de video is gedownload; u kunt gewoon andere 
video's kiezen en downloaden.

'Album art' volledig in kleur
De eenvoudige en intuïtieve 
gebruikersinterface van de GoGear werkt via 

een geavanceerde navigatietechnologie. 
Hierdoor kunt u niet alleen snel en soepel 
navigeren, maar geniet u ook van een 
multimedia-ervaring die u zonder problemen 
kunt bedienen. Slimme functies maken uw 
ervaring completer, zoals de functie Album 
Art, waarmee albumafbeeldingen worden 
weergegeven die in de muziekbestanden zijn 
geïntegreerd. Het wordt weer net als vroeger, 
toen u de hoes van een CD of LP bekeek 
terwijl u naar de muziek luisterde.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Schermdiagonaal (inch): 1,5 inch
• Tekstregels: 5
• Type: LCD
• Resolutie: 128 x 128 pixels

Geluid
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassiek
• Frequentiebereik: 20 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 2,4 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB
• THD: 0,05% bij 1 kHz
• Zenderscheiding: 45 dB

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

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

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

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG, BMP
• Diapresentatie

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 900 

nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Gemak
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Volumeregeling
• Firmware-upgrade mogelijk
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface

Accessoires
• CD-ROM: Ja, met IFU, apparaatbeheer, Media 

Converter en Windows Media Player
• Hoofdtelefoon: AY3816
• USB-kabel: AY3930
• Snelstartgids

Software
• Device Manager: voor herstel en upgrades
• Media Converter voor Philips: WMV (.wmv-.avi-

containers); MPEG-4 SP (alleen .avi-container); 
MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); 
andere codec/container-combinaties worden 
ondersteund na installatie van relevante 
Directshow-codecs

• Windows Media Player 11

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP2) of 

Windows Vista
• CD-ROM-station
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• USB: Vrije USB-poort

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 290 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 25 uur 

audio of 4 uur video
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 30 x 87 x 

135 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 66 x 42 x 11,6 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Gewicht van het product: 0,034 kg

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Voorkeurzenders: 20

Videoweergave
• SMV: 128 x 128, 24 fps

Audio vastleggen
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname
• FM-radio-opname
•
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* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.
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