
 

 

Philips GoGear
MP4-soitin, jossa 
FullSound™

Cam
4 Gt*

SA2CAM04K
Loistava äänenlaatu

Tartu hetkeen ja kerro se muillekin
Kuvaa hauskat suosikkihetkesi GoGear Camilla, jossa on kiinteä kamera ja 
helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka avulla lataat ja jaat kuvia verkossa. FullSound™ ja 
mukavat kuulokkeet takaavat erinomaisen kuuntelukokemuksen.

Huippulaadukas ääni
• FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon

Täydentää elämääsi
• 2 tuuman värinäyttöä on kätevä käyttää
• Jopa 2 tunnin videotallennusaika
• Komposiitti-TV-lähtö videoiden toistoon ja jakoon TV:ssä
• Jopa 12 tuntia musiikin ja 4 tuntia videon toistoa
• Integroitu kamera kuvien ja videoiden kuvaamiseen

Helppokäyttöinen
• microSD-korttipaikka laajentaa muistikapasiteettia
• Kansionäkymässä mediatiedostoja voi käsitellä kuin tietokoneessa
• Philips Songbird: helppo ohjelma sisällön etsimiseen, toistamiseen, synkronointiin



 Komposiitti-TV-lähtö

Komposiitti-TV-lähtö videoiden toistoon ja 
jakoon TV:ssä

FullSound™

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.

Integroitu kamera - PAV

Ikuista elämän parhaat hetket. GoGear sisältää 
nyt kameran, jolla voit kuvata videoita ja still-
kuvia kaikkialla. Yhdellä kytkimellä ja 
painikkeen painalluksella valokuvat ja videot 
tallennetaan arvokkaiksi muistoiksi. Lisää 
hauskoja yksityiskohtia kuviin väritehosteilla, 
kuten mustavalkoinen, piirros, erikoisväri, 
negatiivi tai seepia. GoGearin ansiosta voit 
kuvata, milloin haluat.

microSD-korttipaikka

Pieni on kaunista, kun kyseessä ovat 
kannettavat laitteet, mutta muistikapasiteetin 
kanssa on toisin. GoGear-soittimessa 
yhdistyvät molemmat, koska siihen voi asettaa 
microSD-muistikortin. MicroSD-kortti näkyy 
toisena siirrettävänä levynä, kun soitin liitetään 
tietokoneeseen tiedostonsiirtoa varten. Lataa 

haluamasi sisältö kortille ja aseta se soittimeen. 
Voit ostaa 32 Gt:n muistikortin, joka laajentaa 
GoGearin muistikapasiteettia, joten viihdettä 
riittää taatusti joka lähtöön.

Philips Songbird

Helppokäyttöinen Philips Songbird -ohjelma 
toimitetaan GoGear-soittimen mukana. Sillä 
voit etsiä ja toistaa kaikkia mediatiedostoja ja 
synkronoida tiedostot saumattomasti Philips 
GoGearin kanssa. Sen intuitiivisilla ja 
tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit 
tutustua uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin 
suoraan ohjelmassa musiikki- ja 
mediakaupoissa, -palveluissa ja -sivustoissa. 
Toista oman kirjastosi sisältöä ja 
mediatiedostoja internetistä ja synkronoi 
kaikki saumattomasti tietokoneesta Philips 
GoGeariin.
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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Tyyppi: LCD
• Ruudun halkaisija (tuuma): 2 tuumaa
• Tarkkuus: 220 x 176 (QCIF+), 262 000 väriä
• Kuvasuhde: 4:3

Ääni
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Tekno
• Taajuusvaste: 45 - 16 k Hz
• Lähtöteho: 2 x 2,4 mW
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB
• THD = harmoninen särö: 0,05 %, 1 kHz
• Kanavaerottelu: 40 dB
• Äänenparannus: FullSound

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 

48 kHz
• MP3-näytenopeus: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 

24, 8 kHz

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: MP3
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: MP3
• FM-radiotallennus: MP3

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG, BMP
• Diaesitys

Videotoisto
• MPEG4 SP: Jopa VGA-tarkkuus, 30 fps, bittinopeus 

jopa 4 Mbps .avi- ja .mp4-säiliötiedostomuodoissa
• Video-/kuvalähtö televisioon

Videon ja valokuvien kuvaaminen
• Videoformaatti: MPEG4 + PCM 640x480 VGA 4:3 

(.avi)
• Videozoomaus: x2 digitaalinen
• Videotallennusaika: 2 h
• Kuvamuoto: Jpeg, 2 megapikseliä
• Kuvien kuvaustila: Automaatti, maisema, 

mustavalkoinen, piirros, erikoisväri, negatiivi, 
seepia

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Pikavalinnat: 20

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Sisäinen muistikapasiteetti: 4 Gt
• Ulkoinen muisti: MicroSD-muistikorttipaikka
• Muistikortin enimmäiskapasiteetti: 32 Gt

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: Nopea USB 2.0

Käytön mukavuus
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Päivitettävä ohjelmisto
• Latausilmaisin: Käyttöliittymässä

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: AY3818
• USB/AV-kaapeli
• Pikaopas

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3)/Vista/7
• Internet-yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin 

tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin 
laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen 
päivityksiin)

• USB: Vapaa USB-portti

Virta
• Akun kapasiteetti: 850 mAh
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 12 tuntia ääntä tai 

4 tuntia kuvaa
• Ladattava: Kyllä, USB:n kautta

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 95,8 x 12,8 x 48,8 mm
• Tuotteen paino: 0,08 kg

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Ohjelmisto
• Philips Songbird

Kumppanit
• 7digital
•
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* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai 
muissa maissa.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta 
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön 
ja asetusten mukaan.

* Philipsiltä

http://www.philips.com

