
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz MP3 wideo

ViBE
8 GB*

SA1VBE08K
Twoja muzyka i filmy zawsze pod ręką

Małe wymiary, dużo rozrywki
Przenośny odtwarzacz AV Philips GoGear ViBE to zaskakująco niewielkie urządzenie, które zapewnia 

wiele godzin rozrywki na najwyższym poziomie. Pełnokolorowy wyświetlacz 1,5" umożliwia 

wyświetlanie okładek albumów i przeglądanie folderów, gwarantując łatwe poruszanie się wśród plików 

i ich porządkowanie.

Przenośna muzyka i filmy — każdego dnia
• Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 20 stacji to więcej opcji muzycznych
• Odtwarzanie plików muzycznych MP3, WMA lub DRM z subskrybowanych serwisów 

muzycznych

Zabierz odtwarzacz ze sobą
• Więcej zawartości z obsługą serwisu Napster i Audible
• Kolorowy wyświetlacz 1,5" ułatwia nawigację i przeglądanie albumów
• Do 25 godzin odtwarzania muzyki lub 4 godzin wideo
• Nagrywanie głosu umożliwiające tworzenie notatek głosowych – nagrywaj wszystko, w 

dowolnym miejscu, bez żadnych ograniczeń!
• Mały, poręczny i przenośny

Łatwa, intuicyjna obsługa
• Bezpośrednie ładowanie przez USB za pomocą komputera
• Widok folderów pomaga organizować i wyświetlać pliki multimedialne, podobnie jak w 

komputerze



 Kolorowy wyświetlacz 1,5"
Kolorowy wyświetlacz 1,5" ułatwia 
przechodzenie pomiędzy elementami menu 
sterowania i plikami muzycznymi w 
odtwarzaczu GoGear. Umożliwia on także 
przeglądanie kolekcji zdjęć podczas słuchania 
muzyki w podróży.

Pobieranie filmów z Internetu
Dzięki łatwej w użyciu funkcji pobierania 
plików wideo z Internetu można ściągać filmy z 
udostępniających je stron (YouTube, MySpace 
lub Google Video) na urządzenie GoGear. 

Zainstaluj dołączoną aplikację PC, podłącz 
odtwarzacz GoGear do komputera i skorzystaj 
z programu Internet Explorer, aby przejść do 
ulubionej strony z filmami. Wybierz klip wideo 
i kliknij przycisk pobierania, który pojawi się po 
umieszczeniu nad filmem wskaźnika myszy. Nie 
trzeba czekać na pobranie całości – można 
przejść na inne strony i pobrać inne materiały.

Przeglądanie okładek albumów w 
kolorze
Prosty i intuicyjny interfejs odtwarzacza 
GoGear kryje zaawansowaną technologię 
nawigacyjną. Nie tylko gwarantuje szybką, 
prostą nawigację, ale także wspaniałe wrażenia 
multimedialne. Inteligentne funkcje, takie jak 
Album Art (umożliwiający wyświetlanie 
okładek albumów zawartych w plikach 
muzycznych), wzbogacają doznawane 
wrażenia. Słuchaj ulubionej muzyki, oglądając 
okładkę płyty jak za dawnych, dobrych czasów.
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,5 cale
• Ilość linii teksu: 5
• Rozdzielczość: 128 x 128 pikseli
• Typ: LCD

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Pasmo przenoszenia: 20–18 tys. Hz
• Ustawienia korektora: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasyczny
• Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB
• THD: 0,05% przy 1 kHz
• Separacja kanałów: 45 dB

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 

VBR
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług 
pobierania i subskrypcji plików muzycznych

• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 
11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, BMP
• Pokaz slajdów

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci nagrań MP3: Do 1800 

utworów*

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Szybkie przewijanie (Superscroll)
• Regulator głośności
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika

Akcesoria
• CD-ROM: Tak, z instrukcją obsługi, menedżerem 

urządzeń, konwerterem audio-wideo oraz 
aplikacją Windows Media Player

• Słuchawki: AY3816
• Przewód USB: AY3930
• Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i 

aktualizować oprogramowanie
• Konwerter plików do urządzeń Philips: WMV 

(kontenery .wmv.avi); MPEG-4 SP (tylko kontener 
.avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) 
(.mp4); inne kombinacje kodeków i kontenerów są 
wspierane pod warunkiem instalacji odpowiednich 
kodeków Directshow

• Windows Media Player 11

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (SP2) 

lub Windows Vista
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• Napęd CD-ROM
• USB: Wolny port USB

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 340 mAh
• Czas odtwarzania: Do 25 godzin muzyki lub 4 

godzin wideo
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 66 x 42 x 

11,6 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Waga produktu: 0,034 kg

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Pamięć stacji: 20

Odtwarzanie wideo
• SMV: 128 x 128 przy 24 klatkach/s

Przechwytywanie sygnału audio
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu
• Nagrywanie audycji radia FM
•
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* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

http://www.philips.com

