
 

 

Philips GoGear
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Muse
16 GB*

SA2MUS16S
Felülmúlhatatlan hangélmény

a legzajosabb környezetben is
A GoGear Muse magával ragadja a FullSound™ technológiának, a filmes térhatásnak és a 
hangszigetelő fejhallgatónak köszönhető páratlan hangélménnyel. Nézze a filmeket a 3,2”-es 
HVGA érintőképernyőn, vagy a még jobb élményért csatlakoztasson HDTV-készülékhez.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
• Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében
• FLAC és APE veszteség nélküli kodektámogatás a pontos hangminőségért

Minőséget hoz életébe
• 3,2"-es színes HVGA LCD-kijelző a kiváló videoélményért
• Több választható tartalom Audible és BBC iPlayer támogatással
• HDMI kimenet nagy felbontású (720p) videó nézéséhez HDTV-n
• microSD kártyafoglalat a megnövelt felvételi kapacitásért
• FM rádió RDS funkcióval és 20 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez

Egyszerű és intuitív
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• Érintőképernyős vezérlés az egyszerű és intuitív navigációhoz
• Innovatív felhasználói felület a könyvtár fejlettebb és egyszerűbb módon való böngészéséhez



 HDMI kimenet (720p)

Nézze meg HDTV-n a legnagyobb 
mozisikereket vagy házi videóit HD 
minőségben 720p felbontásban. A HDMI az 
analóg jelek konvertálásának elkerülésével 
közvetlen digitális hang- és videolejátszást 
biztosít, teljesen zajmentes, és tökéletes 
hanggal és képpel. Egyszerűen csatlakoztassa 
GoGear lejátszóját és HDTV-jét egy HDMI-
kábellel, és élvezze a kiváló minőségű és 
kristálytiszta video- és audioélményeket. 
Mindezen felül a GoGear lejátszó képernyőjén 
keresztül lehetősége van az egyszerű 
lejátszásvezérlésre és a videók közötti 
tallózásra is. Ossza meg filmjeit családjával és 
barátaival.

microSD kártyafoglalat

A kicsi = szép, ha mobilkészülékről van szó, 
memóriakapacitás esetében azonban ez nem 
igaz. GoGear lejátszójával mindkét világ 
legjavát élvezheti, és ehhez csak a microSD 
kártya behelyezése szükséges. A microSD 
kártya az egyszerű fájlátvitel érdekében 
második külső meghajtóként működik, amikor 
a lejátszó a számítógéphez csatlakozik. Töltse 
fel a kártyára a kívánt tartalmat, majd 
csúsztassa be a lejátszóba. A külön 
megvásárolható, 32 GB tárhelyű 
memóriakártyával megnövelheti a GoGear 

memóriakapacitását, vagyis sosem kell a 
szórakozási lehetőségek kiapadásától tartania.

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.

Érintőképernyős vezérlés

Érezzen rá a GoGear hordozható lejátszó 
egyszerű és intuitív vezérlésére, amelyhez csak 
ujjai finom érintésére van szükség. Intuitív 
érintőképernyős interfészén valódi felüdülés a 
navigálás, akár a zenelejátszási funkciók 
vezérléséről, a video- és képgyűjteményben 
való böngészésről vagy egy rádióadó 
kiválasztásáról legyen szó. Kattintson 
közvetlenül a lejátszó képernyőjére, és 
navigáljon gyorsan a menük között, miközben 
mappáira is vethet egy pillantást. Ezt hívjuk mi 
egyszerűen tökéletesnek.

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

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

Rock, Techno, Klasszikus
• Frekvenciaátvitel: 20 - 18 k Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,7 mW
• Jel-zaj arány: > 85 dB
• THD: 0,05% 1 kHz-en
• Csatornaszétválasztás: 50 dB
• Hangzásjavítás: FullSound

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

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 8–320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

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

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; zeneszolgáltatások 
letöltése és előfizetése

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

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

Videolejátszás
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; videoszolgáltatások 
letöltése, előfizetése és kölcsönzése

• MPEG4 SP/ASP: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 
konténerek esetében

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Akár 720p felbontás, 25 
képkocka/másodperc, akár 4 MB/s bitsebesség .avi 
és .mp4 konténerek esetében

• RMVB: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 2 MB/s bitsebesség .wmv 
konténerek esetében

• WMV9: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 2 MB/s bitsebesség .wmv 
konténerek esetében

• Videó/fotó kimenet TV-re: HDMI

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

Állomásnév

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

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: Nagy sebességű USB 2.0
• HDMI: v1.2 (minicsatlakozó)

Kényelem
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
• Hangerőszabályzás
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen

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

Szoftver
• Philips Songbird

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

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

• USB: Szabad USB-port

Táplálás
• Akkumulátorkapacitás: 1100 mAh
• Elem típusa: LI-Polimer
• Játékidő belső akkuval: Akár 24 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 9,95 x 58 

mm
• Termék tömege: 0,1 kg

Partnerek
• Audible
• BBC iPlayer
•
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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
* Támogatja a WMA DRM10-zel kompatibilis letöltési és előfizetéses 

szolgáltatásokat
* A BBC iPlayer szolgáltatás egyedül az Egyesült Királyságban érhető el

http://www.philips.com

