
 

 

Philips GoGEAR
Odtwarzacz MP4 z 
technologią FullSound™

• Connect
• 16 GB*

SA2CNT16S
Wyśmienity dźwięk

i Internet w zasięgu ręki
GoGear Connect powali Cię swoim wyjątkowym dźwiękiem dzięki technologii FullSound i 
słuchawkom z funkcją redukcji szumów. Rozerwij się z szybkim łączem internetowym, 3,2-calowym 
ekranem dotykowym i niezliczoną liczbą gier i innych treści ze sklepu Android Market.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Oglądając filmy z dźwiękiem przestrzennym, czujesz się w centrum wydarzeń
• Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia

Dopełnia Twoje życie
• Obsługa Wi-Fi 802.11 umożliwiająca szybki dostęp do Internetu
• Dostęp do tysięcy aplikacji i gier za pośrednictwem sklepu Android Market.
• Umożliwia transmisję strumieniową i udostępnianie plików audio
• Gniazdo kart pamięci microSD pozwala zwiększyć ilość dostępnej pamięci
• GPS i Mapy Google zapewniają informacje oparte na lokalizacji

Prosta i intuicyjna obsługa
• Dotykowy wyświetlacz 3.2" zapewniający łatwą nawigację
• Innowacyjny interfejs zapewniający zaawansowane funkcje i prostotę przeglądania biblioteki
• Philips Songbird: pojedynczy program do odkrywania nowych treści oraz ich odtwarzania i 

synchronizowania



 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.

Dźwięk przestrzenny w filmach

Dźwięk przestrzenny dla filmów do 
zaawansowana technologia audio, która 
bezpośrednio analizuje każde źródło dźwięku 
na filmie lub ścieżce dźwiękowej wideo w celu 
odtworzenia naturalnej sceny dźwiękowej z 
indywidualnie i dokładnie zlokalizowanymi 
elementami dźwiękowymi. Przetworzone 
elementy dźwiękowe są następnie 
bezpośrednio dostarczane do każdego ucha 
dzięki słuchawkom dousznym. Dźwięk 
przestrzenny dla filmów wytwarza naturalną 

przestrzeń akustyczną na podstawie aktualnej 
zawartości ścieżki dźwiękowej. W rezultacie 
słuchacz znajduje się w samym środku akcji i 
jest wręcz odurzony dźwiękiem — tak, jak 
chciał tego inżynier dźwięku.

Android Market

Wystarczy kliknąć ikonę w odtwarzaczu 
GoGear, aby za pośrednictwem połączenia 
Wi-Fi połączyć się z witryną Android Market i 
rozpocząć wyszukiwanie aplikacji różnych 
twórców. Pobieraj gry, narzędzia i książki 
elektroniczne oraz aplikacje umożliwiające 
personalizację odtwarzacza GoGear – za 
darmo lub za drobnymi opłatami. Przejrzysty, 
przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia 
intuicyjne przeglądanie aplikacji, które można 
sortować według oceny, kategorii lub 
popularności. Pobieraj aplikacje bezpośrednio 
do odtwarzacza GoGear, aby od razu z nich 
korzystać. Z odtwarzaczem GoGear każde 
wyjście z domu stanie się fascynującą 
wycieczką.

GPS i Mapy Google

Dzięki systemowi GPS (Global Positioning 
System) i aplikacji Mapy Google odtwarzacz 
GoGear w każdej chwili pomoże Ci się 
odnaleźć. Wystarczy włączyć GPS, połączyć się 
z Internetem i otworzyć aplikację Mapy 
Google, aby uzyskać jasne i dokładne 

wskazówki, jak dotrzeć do wybranego miejsca. 
W Mapach Google możesz też znaleźć 
informację o pobliskich restauracjach czy 
centrach handlowych. Z odtwarzaczem 
GoGear każda podróż to czysta przyjemność.

Innowacyjny interfejs biblioteki
W odtwarzaczu GoGear Muse przeglądanie 
plików muzycznych jest niezwykle proste. 
Intuicyjne i zaawansowane oprogramowanie 
umożliwia łatwe przejrzenie dostępnych 
plików i wybór odpowiedniej do nastroju 
muzyki bez konieczności wyświetlania wielu 
folderów i plików. Interfejs zawiera trzy 
kolumny z informacjami o wykonawcach, 
albumach i utworach, co znacznie upraszcza 
wybór. Dzięki temu czas przeznaczony na 
wyszukiwanie muzyki można poświęcić na jej 
słuchanie.

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.
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System operacyjny
• Android™

Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ: Dotykowy ekran LCD
• Długość przekątnej ekranu (cale): 3,2 cali
• Rozdzielczość: HVGA, 480 x 320 pikseli, 

262 tys. kolorów
• Format obrazu: 3:2

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasyka
• Pasmo przenoszenia: 22–20 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
• THD: 0,05% przy 1 kHz
• Separacja kanałów: 50 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound
• Wbudowane głośniki
• Moc wyjściowa głośnika: 500 mW

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, 

AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
• 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: 8, 11,025, 16, 

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

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

Odtwarzanie wideo
• WMV9: Maksymalna rozdzielczość D1(720 x 480), 

30 klatek/s, szybkość transmisji bitów do 3 Mb/s w 
przypadku plików WMV

• MPEG4 SP/ASP: Maksymalna rozdzielczość D1(720 
x480), 30 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji 
bitów do 4 MB/s w przypadku plików AVI i MP4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Maksymalna rozdzielczość 
D1(720 x480), 30 klatek/s, maksymalna szybkość 
transmisji bitów do 4 MB/s w przypadku plików 
AVI i MP4

• H.263: 3GPP

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Pamięć stacji: 20
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Informacje o 

stacji, Nazwa stacji
• GPS: Wbudowany automatyczny odbiornik GPS, 

Układ SiRF Star III
• Antena GPS: Antena chipowa

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

Przechwytywanie zdjęcia
• Aparat fotograficzny: Wbudowana
• Rozdzielczość zdjęcia: 2 M
• Format pliku obrazu: JPEG, PNG
• Obiektyw: stałoogniskowy

Przechwytywanie wideo
• Rozdzielczość wideo: VGA
• Format wideo: H.264
• Liczba klatek na sekundę: 30 klatek/s
• Format pliku wideo: .mp4
• Format audio: MP3
• Cyfrowe zbliżenie: 2x
• Obiektyw: Stałoogniskowy
• Czas nagrywania: Do 3 godzin

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Wbudowana pamięć (RAM): 16 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
• Bezprzewodowa sieć LAN: Wi-Fi 802.11 b/g.
• Bluetooth
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil 

przesyłania plików (FTP), Profil przesyłania 
obiektów OPP

• Wersja Bluetooth: 2.1+EDR

Udogodnienia
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

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

użytkownika
• Reakcja na dotyk
• Cyfrowy kompas
• Czujnik G-sensor

Akcesoria
• Słuchawki: AY3834
• Przewód USB: AY3930
• Etui
• Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie
• Philips Songbird

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP 
(SP3)/ Vista/ 7 (tylko 32-bitowy)
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

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

• USB: Wolny port USB

Moc
• Pojemność baterii/akumulatora: 1100 mAh
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Czas odtwarzania: Do 25 godzin muzyki lub 5 

godzin wideo
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (S x G x W): 113 x 12,6 x 

59 mm
• Waga produktu: 0,125 kg

Zainstalowane aplikacje
• Android Market™
• YouTube™
• Przeglądarka internetowa
• Wyszukiwarka Google™
• Gmail™
• Google Talk™
• Mapy Google™
• Kalendarz Google™
•
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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

