
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spelare med 
FullSound™

videokamera
4 GB*

SA2CAM04K
Suverän ljudupplevelse

Fånga och dela med dig av ögonblicket
Fånga skojigheter och favoritögonblick med GoGear Cam, som innehåller en inbyggd kamera och 
en lättanvänd programvara som du kan använda till att ladda upp och dela foton och videor online. 
Lyssna på musik med överlägsen ljudkvalitet med FullSound™ och bekväma hörlurar.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Kompletterar ditt liv
• 2 tums färgskärm för enkel och intuitiv navigering
• Upp till 2 timmars videoinspelningstid
• Komposit-TV-utgång för att spela och dela med sig av videor på TV
• Upp till 12 timmar musik eller 4 timmar video
• Inbyggd kamera för ögonblicksbilder och videoinspelning

Enkel och intuitiv
• microSD-kortplats för utökad minneskapacitet
• Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn



 Komposit-TV-utgång

Komposit-TV-utgång för att spela och dela 
med sig av videor på TV

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 

utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Inbyggd kamera - PAV

Fånga de bästa stunderna i livet. Din GoGear 
innehåller nu en kamera, som gör att du kan 
spela in videoklipp och fotografera vart du än 
går. Med en strömbrytare och en 
knapptryckning tas foton och filmas videoklipp 

som lagras som älskade minnen. Få ut ännu mer 
av bilderna med färgeffekter som svartvitt, 
skiss, specialfärg, negativ eller sepia. Med 
GoGear missar du aldrig mer en fotomöjlighet.

microSD-kortplats

Liten är bäst när det gäller mobila enheter, men 
inte för minneskapacitet. Med GoGear-
spelaren kan du få det bästa av två världar bara 
genom att ansluta ett microSD-kort. microSD-
kortet visas som en andra, flyttbar enhet när 
spelaren är ansluten till datorn för enkel 
filöverföring. Bara läs in önskat innehåll på 
kortet och sätt i det i spelaren. Du kan köpa ett 
minneskort på 32 GB och utvidga 
minneskapaciteten i GoGear, så att du inte 
behöver oroa dig för att få slut på 
underhållning.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Typ: LCD
• Diagonal skärmstorlek (tum): 2 tum
• Upplösning: 220 x 176 (QCIF+), 262 000 färger
• Bildförhållande: 4:3

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Classic, Funk, Hiphop, Jazz, 

Rock, Techno
• Frekvensåtergivning: 45 - 16 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 2,4 mW
• Signal/brusförhållande: >80 dB
• THD: 0,05 % vid 1 kHz
• Kanalseparering: 40 dB
• Ljudförbättring: FullSound

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: MP3
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: MP3
• FM-radioinspelning: MP3

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Bildspel

Videouppspelning
• MPEG4 SP: Upp till VGA-upplösning, 30 b/s, 

bithastigheter upp till 4 Mbit/s i avi- och mp4-
behållare

• Video-/bildutgång till TV

Spela in video och ta foton
• Videoformat: MPEG4 + PCM 640 x 480 VGA 4:3 

(avi-behållare)
• Videozoomning: x 2 digital
• Videoinspelningstid: 2 tim
• Bildformat: Jpeg med 2 miljoner pixlar
• Bildtagningsläge: Automatiskt läge, scenläge: 

svartvitt, skiss, specialfärg, negativ, sepia

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggt minne (RAM): 4 GB
• Extern lagring: Micro SD-minneskortplats
• Maximal kapacitet för minneskort: 32 GB

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet
• Indikator för låg batterinivå
• Volymkontroll
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet

Tillbehör
• Hörlurar: AY3818
• USB-/AV-kabel
• Snabbstartguide

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• USB: Ledig USB-port

Effekt
• Batterikapacitet: 850 mAh
• Batterityp: Litiumbatteri
• Speltid på internt batteri: Upp till 12 timmar musik 

eller 4 timmar video
• Laddningsbar: Ja, via USB

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• Produktmått (B x D x H): 95,8 x 12,8 x 48,8 mm
• Produktvikt: 0,08 kg

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Programvara
• Philips Songbird

Partners
• 7 digital
•
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* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 

registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Från Philips

http://www.philips.com

