
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz MP4 z 
technologią FullSound™

Cam
8 GB*

SA2CAM08K
Wyśmienity dźwięk

Uchwyć moment
Uchwyć zabawne chwile urządzeniem GoGear Cam z wbudowanym aparatem i łatwym w obsłudze 

oprogramowaniem umożliwiającym ładowanie i udostępnianie zdjęć i filmów w Internecie. Ciesz się 

wspaniałą muzyką o fantastycznym brzmieniu z technologią FullSound™ i wygodnymi słuchawkami.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3

Dopełnia Twoje życie
• Kolorowy wyświetlacz 2" zapewniający łatwą, intuicyjną nawigację
• Do 2 godzin nagrania wideo
• Kompozytowe wyjście telewizora do gier i oglądania filmów w telewizorze
• Zintegrowany aparat fotograficzny do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów
• Do 12 godzin odtwarzania muzyki lub 4 godzin wideo

Prosta i intuicyjna obsługa
• Gniazdo kart pamięci microSD pozwala zwiększyć ilość dostępnej pamięci
• Widok folderów pomaga organizować i wyświetlać pliki multimedialne, podobnie jak w 

komputerze
• Philips Songbird: pojedynczy program do odkrywania nowych treści oraz ich odtwarzania i 

synchronizowania



 Kompozytowe wyjście telewizora

Kompozytowe wyjście telewizora do gier i 
oglądania filmów w telewizorze

FullSound™

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości 
płyty CD. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 

MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.

Zintegrowany aparat fotograficzny – 
PAV

Zatrzymaj najlepsze momenty życia. 
Odtwarzacz GoGear jest teraz wyposażony w 
aparat i kamerę. Dzięki temu możesz robić 
zdjęcia i nagrywać filmy, gdziekolwiek jesteś. 
Wystarczy jedno przełączenie i naciśnięcie 
przycisku, aby wykonać i zapisać zdjęcie lub klip 
wideo z utrwalonymi wspomnieniami. Możesz 
urozmaicać swoje obrazy, wybierając efekt 
czarno-biały, szkic, kolory specjalne, negatyw 
lub sepię. Dzięki GoGear nie zmarnujesz już 
żadnej okazji na zrobienie zdjęcia.

Philips Songbird

Philips Songbird to prosty w obsłudze program 
dołączany do odtwarzacza GoGear, który 

pozwoli Ci odkrywać i odtwarzać nowe treści 
multimedialne, a następnie synchronizować je z 
odtwarzaczem Philips GoGear. Jego intuicyjne 
i zaawansowane zarazem funkcje pozwolą Ci 
odkrywać nowych wykonawców oraz gatunki 
muzyczne bezpośrednio w programie dzięki 
sklepom z muzyką i multimediami oraz 
usługom i stronom internetowym. Odtwarzaj 
pozycje z własnej biblioteki oraz multimedia z 
Internetu i synchronizuj je bez problemów z 
odtwarzaczem Philips GoGear przy pomocy 
komputera.

Gniazdo kart pamięci microSD

Małe jest piękne w kontekście urządzeń 
mobilnych, jednak niekoniecznie w przypadku 
pojemności pamięci masowych. W 
odtwarzaczu GoGear możesz skorzystać z 
dodatkowej opcji, jaką oferuje gniazdo kart 
pamięci microSD. Po podłączeniu do 
komputera karta microSD będzie wyświetlana 
jako dodatkowy dysk wymienny, co znacznie 
ułatwia transfer plików. Wystarczy włożyć 
kartę z zapisanymi treściami do gniazda w 
odtwarzaczu. Zakupiona oddzielnie karta o 
pojemności 32 GB może rozszerzyć pamięć 
Twojego odtwarzacza, dzięki czemu nigdy nie 
będziesz martwić się o niedobór rozrywek 
multimedialnych.
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ: LCD
• Długość przekątnej ekranu (cale): 2 cale
• Rozdzielczość: 220 x 176 (QCIF+), 262 tys. 

kolorów
• Format obrazu: 4:3

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Klasyka, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno
• Pasmo przenoszenia: 45 – 16k Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• THD: 0,05% przy 1 kHz
• Separacja kanałów: 40 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 

VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

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

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: MP3
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: MP3
• Nagrywanie audycji radia FM: MP3

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, BMP
• Pokaz slajdów

Odtwarzanie wideo
• MPEG4 SP: Maksymalna rozdzielczość VGA, 

30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji do 
4 MB/s w przypadku plików AVI i MP4

• Wyjście wideo do telewizora

Filmowanie i fotografowanie
• Format wideo: MPEG4 + PCM 640 x 480 VGA 4:3 

(kontener .avi)
• Powiększanie obrazu: 2-krotne cyfrowe
• Czas nagrywania filmów: 2 godz.
• Format zdjęć: JPEG z 2 milionami pikseli
• Tryb zapisywania zdjęć: Tryb automatyczny, tryb 

sceniczny: biało-czarne, szkic, specjalne kolory, 
negatyw, sepia

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Pamięć stacji: 20

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB
• Pamięć zewnętrzna: Gniazdo karty pamięci 

microSD
• Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Udogodnienia
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Regulator głośności
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika

Akcesoria
• Słuchawki: AY3818
• Przewód USB/AV
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (z 

dodatkiem SP3)/ Vista/ 7
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• USB: Wolny port USB

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 850 mAh
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Czas odtwarzania: Do 12 godzin muzyki lub 4 

godzin wideo
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (S x G x W): 95,8 x 12,8 x 

48,8 mm
• Waga produktu: 0,08 kg

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Oprogramowanie
• Philips Songbird

Partners
• 7digital
•
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* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Od firmy Philips

http://www.philips.com

