
 

 

Philips GoGEAR
MP4 prehrávač s funkciou 
FullSound™

• Connect
• 16 GB*

SA2CNT16S
Úžasný zvukový zážitok

s Internetom na dosah ruky
GoGear Connect Vás ohromí svojím výnimočným zvukom, za ktorý vďačí technológii FullSound a 

slúchadlám so zvukovou izoláciou. Ponorte sa do sveta zábavy s vysokorýchlostným pripojením na 

Internet, 3,2" (8 cm) dotykovou obrazovkou a neobmedzeným počtom hier a obsahu dostupným cez 

obchod Android Market.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja
• Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia

Príjemne spestrí váš život
• WiFi 802.11 pre vysokorýchlostný prístup na Internet
• Prístup k tisíckam aplikácií a hier cez obchod Android Market
• Prenos zvuku a zdieľanie súborov cez Bluetooth
• Zásuvka na karty microSD pre rozšírenú kapacitu pamäte
• GPS a Google Maps pre lokalizačné údaje

Jednoduchý a intuitívny
• 3,2" (8 cm) dotyková obrazovka HVGA s hmatovou spätnou väzbou pre jednoduchú navigáciu
• Inovatívne používateľské rozhranie umožňuje pokročilé a zjednodušené prehľadávanie knižníc
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program na objavovanie, prehrávanie a synchronizáciu



 FullSound™

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše 
nohy.

Priestorový zvuk pre filmy

Priestorový zvuk pre filmy je pokročilá zvuková 
technológia, ktorá priamo analyzuje každý 
zdroj zvuku vo filme alebo zvukovej stope 
videa a znova vytvára prirodzenú zvukovú 
scénu s presne umiestnenými akustickými 
prvkami. Spracúvané zvukové prvky sú potom 
priamo privádzané do každého ucha cez 
slúchadlá. Priestorový zvuk pre filmy vytvára 
prirodzený akustický priestor na základe 
skutočného obsahu zvukovej stopy. Výsledok 

posadí poslucháča priamo do stredu diania s 
pohlcujúcim priestorovým zážitkom – presne 
tak, ako si to predstavoval zvukár.

Android Market

Využite skvelé aplikácie z obchodu Android 
Market. Stačí kliknúť na ikonu v GoGear a 
pripojíte sa na lokalitu Android Market cez Wi-
Fi. Tu môžete začať hľadať aplikácie 
publikované dôveryhodnými nezávislými 
poskytovateľmi. Prevezmite hry, nástroje a 
elektronické knihy alebo aplikácie, pomocou 
ktorých si prispôsobíte svoj GoGear – 
bezplatne alebo za malú sumu. Prehľadné 
rozhranie s jednoduchou obsluhou umožňuje 
intuitívne prehľadávať aplikácie, ktoré možno 
usporiadať podľa hodnotenia, kategórie alebo 
popularity. Prevezmite aplikácie priamo do 
prehrávača GoGear a hneď ich používajte. 
GoGear zmení život na cestách na púť plnú 
zábavy.

GPS a Google Maps

GoGear, vyzbrojený systémom GPS (Globálny 
polohovací systém) a mapami Google, je vždy 
pripravený oznámiť Vám, kde sa nachádzate. 
Stačí zapnúť GPS, pripojiť prehrávač na 
Internet a otvoriť aplikáciu Google maps, kde 
nájdete jasné a podrobné pokyny na cestu do 
Vášho cieľa. Alebo keď dostanete chuť, 

navštívite blízke reštaurácie a nákupné 
strediská uvedené na mapách Google. S 
prehrávačom GoGear je každá dobrodružná 
výprava hračkou.

Inovatívne prehľadávanie knižníc
Prehrávač GoGear Muse umožňuje 
prehľadávať hudbu s jedinečnou ľahkosťou. 
Intuitívny a sofistikovaný softvér jasne zobrazí 
a presne vyberie požadovaný obsah bez toho, 
aby ste museli prechádzať viacerými 
priečinkami a súbormi. Rozhranie tvoria tri 
stĺpce zobrazujúce interpretov, albumy a 
skladby, takže výber je jednoduchý a 
prehľadný. Teraz skutočne strávite menej času 
hľadaním obľúbených skladieb a užijete si viac 
zábavy.

Philips Songbird

Philips Songbird, jednoduchý program s ľahkým 
ovládaním, ktorý sa dodáva k prehrávaču 
GoGear, Vám umožní objavovať a prehrávať 
všetky Vaše médiá a bezproblémovo ich 
synchronizovať s prehrávačom Philips 
GoGear. Jeho intuitívne a výkonné funkcie na 
správu hudby umožňujú objavovať nových 
interpretov a hudobné štýly priamo 
v programe prostredníctvom obchodov, 
služieb a webových lokalít s hudbou a médiami. 
Prehrávajte vlastnú knižnicu a médiá 
z Internetu a bezproblémovo synchronizujte 
všetok tento obsah z počítača do prehrávača 
Philips GoGear.
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Operačný systém
• Android™: áno

Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Typ: Obrazovka LCD citlivá na dotyk
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

3.2 palec
• Rozlíšenie: HVGA, 480 x 320 pixlov, 262 tisíc 

farieb
• Pomer strán: 3:2

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Nastavenia ekvalizéra: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• Frekvenčná odozva: 22 – 20 k Hz
• Výstupný výkon: 2 x 2,4 mW
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• THD: 0,05% pri 1 kHz
• Oddelenie kanálov: 50 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound
• Vstavané reproduktory: áno
• Výstupný výkon reproduktora: 500 mW

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, 

AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

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

24, 32, 44,1, 48 kHz

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, PNG, BMP, 

GIF
• Prezentácia: áno

Prehrávanie videa
• WMV9: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 30 sn./s, 

dátový tok až 3 Mb/s v kontajneroch .wmv
• MPEG4 SP/ASP: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 30 

sn./s, dátové toky až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a 
.mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Rozlíšenie až D1 (720 x 
480), 30 sn./s, dátové toky až 4 Mb/s v 
kontajneroch .avi a .mp4

• H.263: Kontajner 3GPP

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Informácie o 

stanici, Názov stanice
• GPS: Zabudovaný automatický prijímač GPS, Čip 

SiRF Star III
• Anténa GPS: Anténa pre čip

Audio záznam
• Formát audio súboru: MP3

• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: MP3
• Nahrávanie rádia FM: MP3

Záznam statického obrázka
• Fotoaparát: Integrovaný
• Rozlíšenie obrázka: 2M
• Formát súboru obrázka: JPEG, PNG
• Objektív: pevná ohnisková vzdialenosť

Záznam videa
• Rozlíšenie videa: VGA
• Formát videa: H.264
• Rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu
• Formát videosúboru: .mp4
• Formát zvuku: MP3
• Digitálne priblíženie: 2 x
• Objektív: Dĺžka fixného zaostrenia
• Čas nahrávania: Až 3 hodiny

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Vstavaná pamäť (RAM): 16 GB
• Externý úložný priestor: Zásuvka pamäťovej karty 

microSD
• Maximálna kapacita pamäťovej karty: 32 GB

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0
• Bezdrôtové LAN: WIFI 802.11 b/g.
• Bluetooth: áno
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil prenosu 

súborov, Profil pretlačenia objektu
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1+EDR

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia slabej batérie: áno
• Ovlád. hlasitosti: áno
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom 

rozhraní
• Hmatová spätná väzba: áno
• Digitálny kompas: áno
• Gravitačný snímač: áno

Príslušenstvo
• Slúchadlá: AY3834
• USB kábel: AY3930
• Puzdro: áno
• Stručná príručka spustenia: áno

Softvér
• Philips Songbird: áno

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/ 

Vista/ 7 (len 32-bitové)
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)
• USB: Voľný port USB

Príkon
• Kapacita batérií: 1100 mAh
• Typ batérie: LI-Polymér
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 25 hodín 

zvuku alebo 5 hodín videa
• Nabíjateľný: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 113 x 12,6 x 59 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,125 kg

Predinštalované aplikácie
• Android Market™: áno
• YouTube™: áno
• Webový prehľadávač: áno
• Google Search™: áno
• Gmail™: áno
• Google Talk™: áno
• Google Maps™: áno
• Google Calendar™: áno
•
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Technické údaje
MP4 prehrávač s funkciou FullSound™
Connect 16 GB*

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 

registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Od spoločnosti Philips

http://www.philips.com

