
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

• Csatlakoztassa!
• 16 GB*

SA2CNT16S
Felülmúlhatatlan hangélmény

a kéznyújtásnyira lévő Internettel
A GoGear Connect el fogja kápráztatni a FullSound™ és Sound Isolation fejhallgatónak köszönhető 

csodálatos hangzással. Örökös szórakozás nagysebességű internetkapcsolattal, 3,2”-es 

érintőképernyővel, valamint a játékok és egyéb tartalom korlátlan választékával az Android Marketen.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
• Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében

Minőséget hoz életébe
• 802.11 Wi-Fi nagysebességű internetkapcsolathoz
• Több ezer alkalmazás és játék elérhető az Android Market piactéren keresztül
• Bluetooth audio streaming és fájlmegosztás
• microSD kártyafoglalat a megnövelt felvételi kapacitásért
• GPS és Google Maps az elhelyezkedésen alapuló információkért

Egyszerű és intuitív
• 3,2"-es érintőképernyő a tapintás visszajelzésével az egyszerű navigáció érdekében
• Innovatív felhasználói felület a könyvtár fejlettebb és egyszerűbb módon való böngészéséhez
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD-zene élményében 
részesül –– torzítás nélkül. Az utólagos 
hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

Filmes térhatás

A filmes surround egy fejlett hangtechnológia, 
amely közvetlenül elemez minden hangforrást 
egy film, illetve videó kísérőhangjában a 
természetes hangtér kialakításához, egyedileg 
és pontosan lokalizált hangelemekkel. A 
feldolgozásra kerülő hangelemek közvetlenül 
jutnak el a fülbe helyezhető fejhallgatókba. A 
filmes surround egy természetes akusztikai 
teret hoz létre, a kísérőhang aktuális 
tartalmától függően. A technológia 
eredményeként a hallgató felejthetetlen térbeli 
hangélményt élhet át - pontosan úgy, ahogy a 
film hangmérnöke azt tervezte.

Android Market

Élvezze az Android Market által kínált 
nagyszerű alkalmazásokat. Csak kattintson az 
Android Market ikonra GoGear készülékén, és 
a Wi-Fi rendszeren keresztül történő 
csatlakozás után máris kereshet a megbízható 
harmadik fél által kiadott alkalmazások között. 
Töltsön le játékokat, eszközöket és e-
könyveket, vagy GoGear készüléke 
személyreszabásához való alkalmazásokat - 
ingyen vagy nagyon kedvező áron. A könnyen 
áttekinthető, egyszerűen használható 
interfésznek köszönhetően intuitív módon 
böngészhet az alkalmazások között, amelyeket 
osztályozás, kategória és népszerűség alapján 
rendezhet. Töltsön le alkalmazásokat 
közvetlenül GoGear készülékére, és élvezze 
őket azonnal. A GoGearnek köszönhetően az 
utazás valóban üdítő.

GPS és Google Maps

A GPS-szel (Globális helymeghatározó 
rendszer) és a Google Maps alkalmazással 
felszerelve a GoGear mindig segítséget nyújt 
Önnek annak meghatározásában, hogy hol 
tartózkodik. Egyszerűen kapcsolja be a GPS-t, 
csatlakoztassa a lejátszót az Internethez, nyissa 
meg a Google Maps alkalmazást, és keressen 
világos, lépésről lépésre haladó útmutatást a 

célja felé. Vagy ha éppen arra támad kedve, 
térjen be egy Google Maps által jelölt közeli 
étterembe vagy üzletközpontba. A GoGearrel 
igazán kellemes a kikapcsolódás.

Innovatív böngészés a könyvtárban
A GoGear Muse készülékkel rendkívül 
egyszerűen böngészhet zeneszámai között. Az 
intuitív és kifinomult szoftver segítségével 
láthatja és kiválaszthatja a kívánt tartalmat 
anélkül, hogy több mappán és fájlon kellene 
áthaladnia. Az interfészen három oszlopban 
láthatók az előadók, az albumok és a dalok, 
átláthatóvá és egyszerűvé téve a választást. 
Most valóban kevesebb időt tölthet a 
keresgéléssel a kedvencek között, és többet 
azok élvezetével.

Philips Songbird

A GoGear lejátszón megtalálható egyszerű, 
könnyen kezelhető program, a Philips Songbird 
segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes 
médiafájlját, és gond nélkül szinkronizálhatja 
Philips GoGear készülékével. Az intuitív és 
hatékony zenekezelési funkciókkal új 
előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel 
közvetlenül a programban, zene- és 
médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak 
segítségével. Játssza le saját könyvtárát és 
médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja 
őket egyszerűen PC-jéről a Philips GoGear 
készülékre.
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Operációs rendszer
• Android™

Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: Érintésérzékelő LCD-képernyő
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,2 hüvelyk
• Felbontás: HVGA, 480 x 320 pixel, 262 ezer szín
• Képformátum: 3:2

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Funky, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Klasszikus
• Frekvenciaátvitel: 22 - 20 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,4 mW
• Jel-zaj arány: > 85 dB
• THD: 0,05% 1 kHz-en
• Csatornaszétválasztás: 50 dB
• Hangzásjavítás: FullSound
• Beépített hangszórók
• Hangszóró kimeneti teljesítménye: 500 mW

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Diavetítés

Videolejátszás
• WMV9: Max. D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/s, 

akár 3 MB/s bitsebesség .wmv konténerek 
esetében

• MPEG4 SP/ASP: D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/
s, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 konténerek 
esetében

• MPEG4 AVC/H.264 HP: D1 (720 x 480) felbontás, 
30 kép/s, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 
konténerek esetében

• H.263: 3GPP konténer

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásinformáció, 

Állomásnév
• GPS: Beépített automatikus GPS vevő, SiRF Star III 

chip
• GPS antenna: chipantenna

Audiofelvétel
• Audiofájl formátuma: MP3
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel: MP3
• FM-rádiófelvétel: MP3

Állókép rögzítés
• Kamera: Integrált
• Képfelbontás: 2 M
• Képfájl formátum: JPEG, PNG
• Objektív: rögzített fókuszhossz

Videofelvétel
• Képfelbontás: VGA
• Videoformátum: H.264
• Keretsebesség: 30 képkocka/másodperc
• Videofájl-formátum: .mp4
• Audioformátum: MP3
• Digitális nagyítás: 2x
• Objektív: Rögzített fókuszhossz
• Felvételi idő: Akár 3 óra

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória (RAM): 16 GB
• Külső tárhely: Micro SD memóriakártya-foglalat
• Memóriakártya max. kapacitása: 32 GB

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: Nagy sebességű USB 2.0
• Vezeték nélküli LAN: WIFI 802.11b/g.
• Bluetooth
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Fájlátvitel 

profil, Object Push Profile
• Bluetooth verzió: 2.1+EDR

Kényelem
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Hangerőszabályzás
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Tapintás visszajelzése
• Digitális tájoló
• G-érzékelő

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3834
• USB kábel: AY3930
• Hordtáska
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Szoftver
• Philips Songbird

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (csak 32-bites)
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• USB-vel: Szabad USB-port

Tápellátás
• Akkumulátorkapacitás: 1100 mAh
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Játékidő belső akkuval: Akár 25 órányi audió vagy 5 
órányi videó

• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 113 x 12,6 x 59 

mm
• Termék tömege: 0,125 kg

Előre telepített alkalmazások
• Android Market™
• YouTube™
• Webböngésző
• Google Search™
• Gmail™
• Google Talk™
• Google Maps™
• Google Calendar™
•
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* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A Philips-től

http://www.philips.com

