
 

 

Philips GoGEAR
MP4 çalar ve FullSound™

• Bağlanın
• 16GB*

SA2CNT16S
Üstün ses deneyimi

Internet parmaklarınızın ucunda
FullSound ve ses yalıtımı özellikli kulaklığıyla sağladığı mükemmel ses çıkışı ile GoGear 
Connect sizi büyüleyecek. Yüksek hızlı Internet bağlantısının, 3,2 inçlik dokunmatik ekranın 
ve Android Market üzerinden sınırsız oyun ve içeriklerin keyfini çıkarın.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin
• Ortam gürültüsünü en aza indirgeyen Ses Yalıtımlı kulaklık

Yașamınızı tamamlar
• 802.11 WiFi ile yüksek hızlı Internet erișimi
• Android Market ile binlerce uygulamaya ve oyuna erișin
• Bluetooth ses yayını ve dosya paylașımı
• Daha fazla hafıza kapasitesi için microSD kart yuvası
• GPS ve Google Maps ile konuma dayalı bilgilere erișin

Kolay ve sezgisel
• 3,2 inç dokunmatik ekranla kolay gezinme olanağı
• Kitaplıklara gelișmiș ve basit șekilde gözatmak için yenilikçi kullanıcı arayüzü
• Philips Songbird: keșfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Filmler için surround ses

Filmler için surround ses, bir film veya video 
parçasındaki her bir ses kaynağını doğrudan 
analiz ederek, bağımsız olarak ve tam anlamıyla 
vurgulanan ses unsurlarıyla doğal bir ses çıkıșı 
sağlar. İșlenen ses unsurları daha sonra kulak içi 
kulaklıklar yoluyla kulaklarınıza yönlendirilir. 
Filmler için surround ses, ses parçasının gerçek 
içeriğine dayalı doğal akustik bir ortam yaratır. 
Sonuçta dinleyiciler kendilerini, filmin ses 
mühendisinin asıl amaçladığı șekilde benzersiz 
bir surround ses deneyiminin ortasında bulur.

Android Market

Android Market'te sunulan mükemmel 
uygulamaların keyfini çıkarın. Wi-Fi üzerinden 
Android Market'e bağlanmak için 
GoGear'ınızdaki simgeyi tıklatın ve güvenilir 
üçüncü taraf sağlayıcıların sunduğu 
uygulamalarda arama yapın. Ücretsiz veya çok 
düșük bir bedel karșılığında oyunlar, araçlar, e-
kitaplar veya uygulamalar indirerek 
GoGear'ınızı kișiselleștirin. Kullanımı kolay 
arayüz sayesinde puana, kategoriye veya 
popülerliğe göre sıralanmıș uygulamalar 
arasında sezgisel olarak gezinebilirsiniz. 
Uygulamaları doğrudan GoGear'ınıza kurun ve 
anında keyfini çıkarmaya bașlayın. GoGear, 
hareketli hayatı daha eğlenceli hale getiriyor.

GPS ve Google Maps

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ve Google 
maps ile donatılan GoGear her zaman 
bulunduğunuz yeri size bildirmeye hazırdır. 
GPS özelliğini açın, oynatıcınızı Internet'e 
bağlayın ve gideceğiniz yere adım adım yön 
tarifi almak için Google maps uygulamasını açın. 
İsterseniz, Google maps uygulamasında kayıtlı 
restoranları ve alıșveriș merkezlerini gezin. 
GoGear, hayatınızı kolaylaștırır.

Yenilikçi kitaplık gözatma özelliği
GoGear Muse müzik kitaplığınıza kolayca göz 
atmanıza olanak sağlar. Sezgisel ve gelișmiș 
yazılım sayesinde birçok klasör ve dosya 
arasında gezinmeye gerek kalmadan 

elinizdekileri görebilir, istediklerinizi 
seçebilirsiniz. Bu arayüzde sanatçıları, albümleri 
ve șarkıları gösteren üç sütun sayesinde seçim 
yapmak çok kolay. Artık sevdiğiniz șarkıları 
aramak için daha az zaman harcarken, bunları 
dinleme keyfine daha çok zaman 
ayırabileceksiniz.

Philips Songbird

GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, 
kullanımı kolay bir program olan Philips 
Songbird sayesinde ortam dosyalarını keșfedin, 
oynatın ve Philips GoGear'ınız ile zahmetsizce 
senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik 
yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve 
müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden 
bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, 
servisler ve web sitelerinden keșfedin. Kendi 
kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam 
dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile 
Philips GoGear'ınız arasında senkronize edin.

Ses yalıtımlı kulaklıklar

Ses yalıtımlı kulaklıklarla müziği, düșük ses 
düzeyinde normal kulaklıklara göre daha 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyerek keyif 
alabilirsiniz. İnsanların kulak kanalı anatomisine 
dayanan ses yalıtımlı kulaklıkların açılı akustik 
tasarımı, ortamdaki ses kaynağı ile kulak kanalı 
arasında mükemmel bir sızdırmazlık sağlayarak, 
istenmeyen ortam gürültüsünü ortadan kaldırır 
ve sesi doğrudan kulaklarınıza iletir. Normal bir 
ses düzeyinde bile ortam gürültüsü olmadan 
müziği en ince detaylarına kadar duyabilirsiniz. 
Kulak tamponları kulağınıza tam oturmasını 
sağlayan üç farklı boyda gelir.
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İșletim Sistemi
• Android™

Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD Dokunmatik ekran
• Çapraz ekran boyutu (inç): 3,2 inç
• Çözünürlük: HVGA, 480 x 320 piksel, 262 bin renk
• En-boy oranı: 3:2

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Tekno, Klasik
• Frekans tepkisi: 22 - 20k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,4mW
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05
• Kanal ayırma: 50 dB
• Ses Geliștirme: FullSound
• Dahili hoparlörler
• Hoparlör çıkıș gücü: 500 mW

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, 

AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• WMV9: .wmv için D1(720 x 480) çözünürlük, 30 

fps kare hızı, 3 Mbps'e kadar bit hızı
• MPEG4 SP/ASP: .avi ve .mp4 için D1(720 x 480) 

çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
• MPEG4 AVC/H.264 HP: .avi ve .mp4 için D1(720 x 

480) çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit 
hızları

• H.263: 3GPP bölümü

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon 

Bilgileri, İstasyon Adı
• GPS: Yerleșik otomatik GPS alıcısı, SiRF Star III 

yonga
• GPS Anten: Yonga Anten

Ses Kaydı
• Ses dosyası formatı: MP3
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: MP3
• FM radyo kaydı: MP3

Hareketsiz Resim Çekme
• Kamera: Entegre
• Resim çözünürlüğü: 2M
• Resim dosya formatı: JPEG, PNG
• Mercek: sabit odak uzunluğu

video kayıt
• Video çözünürlüğü: VGA
• Video formatı: H.264
• Oynatım hızı: 30 fps
• Video dosya formatı: .mp4
• Ses formatı: MP3
• Dijital zoom: 2x
• Mercek: Sabit odak uzunluğu
• Kayıt süresi: 3 saate kadar

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Dahili hafıza (RAM): 16 GB
• Harici Depolama: Micro SD hafıza kartı yuvası
• Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 32 GB

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0
• Kablosuz LAN: WIFI 802.11 b/g.
• Bluetooth
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Dosya aktarım 

profili, Nesne gönderme profili
• Bluetooth sürümü: 2.1+EDR

Kullanılabilirlik
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Ses seviyesi kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Dokunmatik Geri Bildirim
• Dijital Pusula
• G-sensor

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3834
• USB kablosu: AY3930
• Çanta
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Yazılım
• Philips Songbird

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (sadece 32 bit)
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil kapasitesi: 1100 mAh
• Pil Tipi: LI Polimer
• Dahili pille çalma süresi: 25 saate kadar müzik veya 
5 saate kadar video
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY): 113 x 12,6 x 59 mm
• Ürün ağırlığı: 0,125 kg

Hazır Yüklü Uygulamalar
• Android Market™
• YouTube™
• Web Tarayıcısı
• Google Search™
• Gmail™
• Google Talk™
• Google Maps™
• Google Calendar™
•
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* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 

Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten

http://www.philips.com

