
 

 

Philips GoGear
MP4 přehrávač s funkcí 
FullSound™

Muse
16 GB*

SA2MUS16S
Dokonalý zvukový zážitek

i v tom nejhlučnějším prostředí
Přehrávač Let GoGear Muse vám přinese nepřekonatelný zvukový zážitek zdůrazněný funkcí 

FullSound™, prostorovým zvukem filmů a zvukově izolovanými sluchátky. Vychutnejte si filmy na jeho 

3,2” dotykové obrazovce HVGA nebo jej připojte k televizoru HDTV pro ještě lepší zážitek ze 

sledování.

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Prostorový zvuk filmů vás vtáhne do středu dění
• Zvukově izolovaná sluchátka minimalizují hluk okolí
• Podpora bezeztrátových kodeků FLAC a APE pro dokonalou kvalitu zvuku

Doplní váš život
• 3,2" barevný displej HVGA pro dokonalé potěšení z videa
• Podpora služeb Audible a BBC iPlayer nabízí větší výběr obsahu
• Rozhraní HDMI pro sledování videa ve vysokém rozlišení (720p) v televizoru HDTV
• Slot pro kartu microSD zajistí rozšíření kapacity paměti
• VKV rádio s RDS a 20 předvolbami pro více hudebních možností

Snadný a intuitivní
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program pro objevy, přehrávání a synchronizaci
• Ovládání dotykovou obrazovkou pro plynulou a intuitivní navigaci
• Inovativní uživatelské rozhraní pro rozšířené a zjednodušené procházení knihoven



 Výstup HDMI (720p)

Sledujte trháky z oblasti HD filmů nebo vlastní 
videa v rozlišení do 720p na televizoru 
s vysokým rozlišením. Rozhraní HDMI 
odstraňuje převod na analogové signály, přímo 
dodává digitální audio a video, a tak poskytuje 
dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Stačí 
pomocí kabelu HDMI spojit přehrávač GoGear 
s televizorem HDTV a vychutnat si vysokou 
kvalitu a dokonalou čistotu obrazu a zvuku. Na 
displeji přehrávače GoGear můžete pohodlně 
ovládat a procházet videa. Sdílejte své filmy 
s rodinou a přáteli.

Slot pro kartu microSD

Co je malé, to je hezké – platí to pro mobilní 
zařízení, ale nikoli pro jeho paměť. 
S přehrávačem GoGear můžete mít to nejlepší 
z obou světů, stačí jen vložit paměťovou kartu 
microSD. Karta microSD se při připojení 
přehrávače k počítači pro snadný přenos 
souborů zobrazí jako druhý vyjímatelný disk. 
Stačí na kartu načíst požadovaný obsah a vložit 
ji do přehrávače. Zakoupit lze až 32GB 
paměťovou kartu a tak rozšířit kapacitu paměti 
přehrávače GoGear. Nemusíte se tedy bát, že 
nebudete mít dost možností zábavy.

Aplikace Philips Songbird

Jeden jednoduchý program se snadným 
použitím, který se dodává s přehrávačem 
GoGear, tedy Philips Songbird, vám umožní 
najít a přehrát všechna vaše média a hladce je 
synchronizovat s přehrávačem Philips GoGear. 
Jeho intuitivní a výkonné funkce správy hudby 
umožňují objevovat nové interprety a hudební 
styly přímo v programu prostřednictvím 
obchodů, služeb a webů s médii a hudbou. 
Přehrávejte si vlastní knihovnu a média 
z internetu a vše hladce synchronizujte 
z počítače do přehrávače Philips GoGear.

Ovládání dotykovou obrazovkou

Vyzkoušejte bezproblémové a intuitivní 
ovládání přenosného přehrávače GoGear 
pouze jemným dotykem prstů. Jeho intuitivní 
dotykové rozhraní nesmírně usnadňuje 
procházení, ať ovládáte funkce přehrávání, 
prohlížíte sbírky videí a snímků nebo volíte 
rádiové kanály. Klinutím přímo na obrazovku 
přehrávače můžete rychle procházet 
nabídkami a listovat složkami. Tomu se říká 
chytré a citlivé ovládání.

FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 
zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Philips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 
jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

Prostorový zvuk filmů

Prostorový zvuk filmů představuje pokročilou 
technologii zvuku, která přímo analyzuje 
jednotlivé zdroje zvuku filmu nebo zvukové 
stopy videa a znovu vytváří přirozené zvukové 
jeviště se zvukovými prvky, které jsou 
jednotlivě a přesně umístěny. Zpracované 
zvukové prvky jsou poté přímo směrovány do 
každého ucha prostřednictvím sluchátek do 
uší. Prostorový zvuk filmů vytváří přirozený 
akustický prostor založený na aktuálním 
obsahu zvukové stopy. Výsledkem je, že 
posluchač je vtáhnut do středu dění a zažije 
pohlcující zážitek prostorového zvuku – 
přesně tak, jak zamýšleli filmoví zvukaři.
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Obraz/displej
• Typ: Dotykový LCD displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,2 palců
• Rozlišení: HVGA, 480 x 320 pixelů, 262 tisíc barev
• Poměr stran: 3:2
• Podsvětlení: Ano

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasika
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 2,7 mW
• Odstup signál/šum: > 85 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,05 % na 

frekvenci 1 kHz
• Separace kanálů: 50 dB
• Vylepšení zvuku: FullSound

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 8 –320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pro přenosná zařízení, podporuje stahování a 
služby předplatného a půjčování videa

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: MP3
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: MP3
• Nahrávání rádia VKV: MP3

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, BMP, GIF, PNG
• Prezentace: Ano

Přehrávání videa
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pro přenosná zařízení podporuje stahování a služby 
předplatného a půjčování videa.

• MPEG4 SP/ASP: Rozlišení až 720p, 25 snímků za 
sekundu, přenosové rychlosti až 4 Mb/s ve 
formátech .avi a .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Rozlišení až 720p, 
25 snímků za sekundu, přenosové rychlosti až 
4 Mb/s ve formátech .avi a .mp4

• RMVB: Rozlišení až 720p, 25 snímků za sekundu, 
přenosová rychlost až 2 Mb/s ve formátu .rmvb

• WMV9: Rozlišení až 720p, 25 snímků za sekundu, 
přenosová rychlost až 2 Mb/s ve formátu .wmv

• Výstup videa/ snímků do TV: Rozhraní HDMI

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Informace 

o stanici, Název stanice

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 16 GB
• Externí úložiště: Slot pro paměťové karty MicroSD
• Maximální kapacita paměťové karty: 32 GB

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
• Rozhraní HDMI: v1.2 (minikonektor)

Pohodlí
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní

Příslušenství
• Sluchátka: AY3834
• Kabel USB: AY3930
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Software
• Aplikace Philips Songbird: Ano

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Kapacita baterie: 1100 mAh
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba provozu na interní baterii: Až 24 hodin pro 

audio nebo 5 hodin pro video
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 113 x 9,95 x 58 mm
• Hmotnost výrobku: 0,1 kg

Partneři
• Audible: Ano
• BBC iPlayer: Ano
•
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* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo 

registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation 
ve Spojených státech a dalších zemích.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Od společnosti Philips
* Podporuje stahování a služby předplatného kompatibilní s WMA 

DRM10
* Služba BBC iPlayer je k dispozici pouze ve Velké Británii

http://www.philips.com

