
 

 

Philips GoGear LUXE
Flash audio prehrávač

2 GB*

SA2426BT
Pripojte sa k hudbe a hovorom

MP3 prehrávač so slúchadlami Bluetooth®
Stačí ho pripnúť a pripojiť a buďte vždy naladení a v spojení! Štýlový digitálny audioprehrávač Philips 

GoGear LUXE sa pripína ako módny doplnok a stlačením jedného tlačidla sa prepne z prehrávania 

hudby na prijímanie hovorov – so zobrazením identifikácie volajúceho - z mobilného telefónu s 

rozhraním Bluetooth.

Vytovorené na nosenie vonku
• Malý a štýlový - ako módny doplnok
• Presúvanie skladieb a údajov uchopením a prenesením pomocou myši – nie je potrebný žiadny 

softvér

Jednoduché pripojenie k mobilnému telefónu
• Zobrazenie identifikácie volajúceho a čísla
• Rovnaké slúchadlá pre hudbu aj telefónne hovory
• Prepnite sa na mobilný telefón s aktivovaným rozhraním Bluetooth stlačením jedného tlačidla
• Až 100 hodín pohotovostného času*
• Až 4 hodiny hovoru*

Pre vynikajúci zážitok z hudby
• FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie
• Režim náhodného prehrávania hudby pre maximálne pohodlie
• Až 10 hodín prehrávania hudby MP3 a WMA* plus rádio FM



 FullSound™
Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej 
hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, 
takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek 
skreslenia. Technológia FullSound založená na 
pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v 
hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho 
procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. 
Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a 
dôrazom, zdokonalená priezračnosť hlasu a 
hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu 
objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 
v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu 
a roztancuje vaše nohy.
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Hlavné prvky

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 

registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

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

* Źivotnosť batérie závisí od používania a nastavení.
• Upevnenia tuneru: FM
•

Obraz/Displej
• Typ: displej LCD
• Riadky textu: 1
• Rozlíšenie: Bodová matica (16 x 96)

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• 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

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Režim prehrávania: Opakovať všetky, Náhodne 

všetky
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32; 44,1; 48 kHz
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-320 kbps

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte: 2 GB
• V súlade s triedou Mass storage

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0
• Bluetooth
• Profily Bluetooth: Bez použitia rúk, Slúchadlá
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Maximálny rozsah: až do 10 m

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia slabej batérie
• Ovlád. hlasitosti
• Aktualizovateľný firmware
• Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, 

Odmietnutie hovoru, Prepínanie medzi hovorom a 
hudbou

• Zobrazenie identifikácie volajúceho

Príslušenstvo
• Sieťový AC adaptér: AY5800
• Slúchadlá: AY3825
• Stručná príručka spustenia
• USB kábel: AY3930

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Operačný systém počítača: Windows Vista, XP, 

Me, 2000

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB
• Doba prehrávania hudby: 10 hod
• Pohotovostný čas: 100 hod.
• Čas hovoru: 4 h

Rozmery
• Typ balenia: Kazeta typu šperkovnica
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 58 x 22,9 x 11,4 mm 

(bez spony)
• Hmotnosť produktu (g): 21

Tuner/Príjem/Vysielanie
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