
 

 

Philips GoGear
MP3 videoprehrávač

ViBE
16 GB

SA1VBE16K
Vaša hudba a video klipy na cestách

Malý veľkosťou, no plný zábavy
Prenosný AV prehrávač GoGear ViBE od spoločnosti Philips ukrýva vo svojom výnimočne malom 
tvare celý kopec zábavy. Na 1,5-palcovom plnofarebnom displeji si môžete pozrieť obrázok obalu 
albumu a funkcia zobrazenia priečinka zaručí jednoduché prezeranie a organizáciu súborov.

Vaša hudba a video v pohybe – každý deň
• Prehrávanie hudby MP3, WMA alebo DRM z predplatených služieb
• Rádio FM s RDS/20 predvoľbami rozšíri vaše hudobné možnosti

Vytovorené na nosenie vonku
• Viac možností obsahu, s podporou služieb Napster a Audible
• 1,5” (3,8 cm) plnofarebný displej pre ľahkú navigáciu a prezeranie obalov albumov
• Doba prehrávania až 25 hodín hudby alebo 4 hodín videa
• Malý a nositeľný pre maximálnu prenosnosť
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek

Jednoduché a intuitívne používanie
• Jednoduché prevzatie videí z internetu do vášho prehrávača GoGear
• Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie so zobrazením obalov albumov
• Zobrazenie priečinkov na organizovanie a zobrazovanie súborov médií podobne ako vo vašom 

PC
• Priame nabíjanie z PC prostredníctvom USB



 1,5” (3,8 cm) plnofarebný displej
1,5” (3,8 cm) plne farebná obrazovka vám 
umožňuje jednoducho navigovať v rámci 
ponuky ovládania alebo hudobných súborov na 
prehrávači GoGear. Okrem toho môžete 
prechádzať cez vašu zbierku fotografií, zatiaľ 
čo si vychutnávate hudbu v pohybe.

Prevzatie videí z internetu
Sledujte videá na cestách vďaka jednoduchej 
funkcii prevzatia videí z internetu, ktorá vám 
umožňuje preberať videá zo stránok určených 

na zdieľanie videí (YouTube, MySpace alebo 
Google Video) priamo do vášho prehrávača 
GoGear. Nainštalujte dodanú počítačovú 
aplikáciu, pripojte prehrávač GoGear k PC a 
pomocou aplikácie Internet Explorer navštívte 
svoju obľúbenú stránku na zdieľanie videí. 
Vyberte video a kliknite na tlačidlo Prevziať, 
ktoré sa zobrazí po umiestnení kurzora myši na 
video. Nemusíte na nič čakať – stačí prejsť na 
ďalšie videá a ich preberanie sa môže začať.

Obaly albumov plnofarebne
Jednoduché a intuitívne používateľské 
rozhranie GoGear využíva pokročilú 
technológiu navigácie. Pomáha nielen zaistiť 
rýchlu a plynulú navigáciu, ale tiež príjemný 
multimediálny zážitok, ktorý rýchlo zvládnete. 
Inteligentné funkcie, ako napríklad obaly 
albumov - ktoré zobrazujú obaly albumov 
zabudované do hudobných súborov - vám 
umožnia dosiahnuť bohatší zážitok, tak ako 
niekedy, keď by ste si pozreli obal disku CD 
alebo LP, zatiaľ čo si vychutnávate hudbu.
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Hlavné prvky
MP3 videoprehrávač
ViBE 16 GB 
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

1,5 palec
• Riadky textu: 5
• Typ: displej LCD
• Rozlíšenie: 128 x 128 pixelov

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Nastavenia ekvalizéra: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• Frekvenčná odozva: 20 - 18 k Hz
• Výstupný výkon: 2 x 2,4 mW
• Odstup signálu od šumu: > 84 dB
• THD: 0,05% pri 1 kHz
• Oddelenie kanálov: 45 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

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

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie hudobných súborov a predplatené 
hudobné služby

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, BMP
• Prezentácia

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 16 GB
• V súlade s triedou Mass storage
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až 3600 

skladieb*

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll
• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware
• Indikácia nabíjania batérie: Na používateľskom 

rozhraní

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: Áno, s návodom na používanie, 

správcom zariadení Device Manager, programom 
na konverziu médií Media Converter a 
prehrávačom Windows Media Player

• Slúchadlá: AY3816
• USB kábel: AY3930
• Stručná príručka spustenia

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu
• Konvertor médií pre zariadenia Philips: WMV 

(zásobníky .wmv a .avi); MPEG-4 SP(len zásobník 
.avi); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) 
(.mp4); Ostatné kombinácie kodekov/zásobníkov 
sú podporované v závislosti od toho, či sú 
nainštalované príslušné kodeky Directshow

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows XP (balík SP2 

alebo novší)/Vista
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• Mechanika CD-ROM
• USB: Voľný port USB

Príkon
• Kapacita batérií: 290 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 25 hodín 

zvuku alebo 4 hodiny videa
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 30 x 120 x 

175 mm
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 66 x 42 x 11,6 mm
• Hmotnosť produktu: 0,034 kg

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20

Prehrávanie videa
• SMV: 128 x 128, 24 sn./sek.

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu
•
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Technické údaje
MP3 videoprehrávač
ViBE 16 GB 

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov 

a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.
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