
 

 

Philips GoGear
MP4-spiller med 
FullSound™

Kamera
4 GB*

SA2CAM04K
Overlegen lydopplevelse

Fang og del øyeblikket
Fang morsomme og flotte øyeblikk med GoGear Cam, som har et innebygd kamera og en 
brukervennlig programvare som gjør at du kan laste opp og dele bilder og videoer på Internett. 
Gled deg over musikk med glimrende lyd med FullSound™ og komfortable øretelefoner.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken

Passer inn i livet ditt
• 2" fargeskjerm for jevn og intuitiv navigering
• Opptil 2 timer opptakstid for video
• Kompositt TV-out for avspilling og deling av videoer på TV
• Opptil 12 timer med musikkavspilling eller 4 timer med videoavspilling
• Integrert kamera for fotografering og videoopptak

Enkel og intuitiv
• microSD-kortspor for utvidet minnekapasitet
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen
• Philips Songbird: ett enkelt program til å oppdage, spille av og synkronisere



 Kompositt TV-out

Kompositt TV-out for avspilling og deling av 
videoer på TV

FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Integrert kamera – PAV

Fang inn livets beste øyeblikk. GoGear 
kommer nå med et kamera, noe som gjør at du 
kan filme og ta bilder uansett hvor du er. Med 
én bryter og ett knappetrykk blir bilder og 
filmer tatt og lagret som minneverdige 
øyeblikk. Gjør bildene morsommere med 
fargeeffekter som svart og hvitt, skisse, 
spesialfarge, negativer eller sepia. Med GoGear 
kommer du aldri mer til å gå glipp av en 
fotomulighet.

microSD-kortspor

Liten er bra når det kommer til mobile 
enheter, men det samme gjelder ikke for 
minnekapasiteten. Med GoGear-spilleren kan 
du få det beste fra begge verdener bare ved å 
sette inn et microSD-kort. microSD-kortet 
vises som en flyttbar stasjon når spilleren er 
koblet til PCen, slik at det er enkelt å overføre 

filer. Du laster ganske enkelt det aktuelle 
innholdet inn på kortet og setter kortet inn i 
sporet i spilleren. Et 32 GB minnekort kan 
utvide minnekapasiteten til GoGear-enheten, 
slik at du aldri trenger å bekymre deg for å gå 
tom for underholdning.

Philips Songbird

Philips Songbird, som leveres med GoGear-
spilleren, er et brukervennlig program som 
gjør at du kan oppdage og spille av alle medier 
og synkronisere trådløst med Philips GoGear-
enheten. Den intuitive og kraftige funksjonen 
for musikkbehandling gjør at du kan oppdage 
nye artister og musikkstiler direkte i 
programmet via musikk- og mediebutikker, 
tjenester og webområder. Spill av ditt eget 
bibliotek og egne medier fra Internett, og 
synkroniser enkelt alt sammen fra PCen til 
Philips GoGear-enheten.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2 tomme
• Oppløsning: 220 x 176 (QCIF+), 262 k farger
• Sideforhold: 4:3

Lyd
• Programmerbar equalizer
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Funk, Hiphop, Jazz, 

Rock, Techno
• Frekvensområde: 45–16 k Hz
• Utgangseffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/støy-forhold: > 80 dB
• THD: 0,05 % ved 1 kHz
• Kanalseparasjon: 40 dB
• Lydforbedringer: FullSound

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 5–192 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz

Lydopptak
• Lydfilformat: MP3
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: MP3
• FM-radioopptak: MP3

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Lysbildefremvisning

Videoavspilling
• MPEG4 SP: Opptil VGA-oppløsning, 30 fps, 

bithastighet på opptil 4 Mbps i AVI- og MP4-
beholdere

• Video-/bildeutgang til TV

Filme og ta bilder
• Videoformat: MPEG4 + PCM 640 x 480 VGA 4:3 

(.AVI-beholder)
• Videozooming: x2 digital
• Videoopptakstid: 2 timer
• Fotograferingsformat: JPEG med 2M piksler
• Fotograferingsmodus: Auto-modus, Scene-modus: 

svart-hvitt, sketch, spesialfarge, negativ, sepia

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 20

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minnekapasitet: 4 GB
• Ekstern lagring: Spor for microSD-minnekort
• Maksimal minnekortkapasitet: 32 GB

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: Høyhastighet USB 2,0

Anvendelighet
• Indikator for lavt batteri
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt

Tilbehør
• Hodetelefoner: AY3818
• USB/AV-kabel
• Hurtigstart-guide

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /  Vista / 7
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• USB: Ledig USB-port

Drift
• Batterikapasitet: 850 mAh
• Batteritype: LI-Polymer
• Spilletid med internt batteri: Opptil 12 timer lyd 

eller 4 timer video
• Oppladbar: Ja, med USB

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (BxDxH): 95,8 x 12,8 x 48,8 mm
• Produktvekt: 0,08 kg

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Programvare
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
•
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* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 

registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Fra Philips

http://www.philips.com

