
 

 

Philips GoGear
Multimediální přehrávač

ViBE
16 GB

SA1VBE16K
Vaše hudba a videoklipy na cestách

Malá velikost, velká zábava
Přenosný multimediální přehrávač GoGear ViBE společnosti Philips nabízí velkou zábavu 
v maximálně malém provedení. 1,5palcový displej zobrazuje obal alba a prohlížení složek 
zajišťuje snadné procházení soubory a uspořádání.

Hudba a videa na cestách – každý den
• Přehrávání skladeb MP3 a WMA i s DRM prostřednictvím hudebního předplatného
• VKV rádio s RDS a 20 předvolbami pro více hudebních možností

Stačí jen připnout a jít
• Více možností obsahu díky podpoře služeb Napster a Audible
• 1,5" barevný displej umožňuje snadnou navigaci a zobrazení obalu alba
• Až 25 hodin přehrávání hudby nebo 4 hodin přehrávání videa
• Malý s dokonalou přenosností
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát

Snadný a intuitivní zážitek
• Snadné stahování videa z Internetu do přehrávače GoGear
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC
• Přímé nabíjení z počítače prostřednictvím USB



 1,5" barevný displej
1,5palcová barevná obrazovka umožňuje 
snadnou navigaci v ovládání prostřednictvím 
nabídek nebo v hudebních souborech 
přehrávače GoGear. Navíc si můžete prohlížet 
svou sbírku fotografií během poslechu hudby 
na cestách.

Stahování videa z Internetu
Sledujte videa na cestách díky funkci stahování 
videa z Internetu, což je snadno použitelná 
funkce umožňující stahovat videa ze stránek 

pro sdílení videa (YouTube, MySpace nebo 
Google Video) do přehrávače. Nainstalujte 
dodanou počítačovou aplikaci, připojte 
GoGear k počítači a pomocí prohlížeče 
Internet Explorer navštivte stránku pro sdílení 
videa. Vyberte video a klikněte na tlačítko 
Download (stáhnout), které se objeví, jestliže 
posunete kurzor myši na video. Není třeba 
čekat, stačí se přesunout na další videa a 
stahovat další.

Obal alba v plných barvách
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní 
přehrávače GoGear využívá pokročilou 
technologii navigace. Nejenže pomáhá 
zajišťovat rychlou a bezproblémovou navigaci, 
ale také příjemný multimediální zážitek, který 
lze zvládnout během chvilky. Inteligentní 
funkce jako Obal alba – která zobrazí obal alba 
zabudovaný v hudebních souborech – zajišťují 
bohatší zážitek jako za starých dobrých časů, 
kdy jste si při poslechu hudby prohlíželi obal 
CD nebo LP.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,5 palec
• Řádky textu: 5
• Typ: LCD
• Rozlišení: 128 x 128 pixelů

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasika
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 2,4 mW
• Odstup signál/šum: > 84 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,05 % na 

frekvenci 1 kHz
• Separace kanálů: 45 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 – 320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pro přenosná zařízení, podporuje stahování a 
služby předplatného a půjčování videa

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, BMP
• Prezentace: Ano

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 16 GB
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 3600 

skladeb*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní

Příslušenství
• CD-ROM: Ano, s návodem k použití, Správcem 

zařízení, převodníkem médií a aplikací Windows 
Media Player

• Sluchátka: AY3816
• Kabel USB: AY3930
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
• Média konvertor pro Philips: WMV (přípony .wmv, 

.avi);MPEG-4 SP(pouze přípona .avi);MPEG-4 
ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 část10) (.mp4); další 
podporované kombinace kodeků/přípon závisí na 
instalaci příslušných kodeků Directshow.

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP2 nebo 

novější) / Vista
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Mechanika CD-ROM: Ano
• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Kapacita baterie: 290 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 25 hodin audia 

nebo 4 hodiny videa
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 

30 x 120 x 175 mm
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 66 x 42 x 11,6 mm
• Hmotnost výrobku: 0,034 kg

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 20

Přehrávání videa
• SMV: 128 x 128, 24 snímků za sekundu

Záznam zvuku
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: Ano
•
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* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

http://www.philips.com

