
 

 

Philips GoGear
MP4-soitin, jossa 
FullSound™

Muse
32 Gt*

SA2MUS32S
Loistava äänenlaatu

jopa hälyisessä ympäristössä
Anna Philips GoGear Muse MP4 -soittimen vakuuttaa sinut ennennäkemättömän upealla 
FullSound™- ja Surround-äänellä sekä ääntä eristävillä kuulokkeilla. Katsele elokuvia 3,2” 
kosketusnäytöltä tai vielä upeammin HDTV:hen liitettynä.

Huippulaadukas ääni
• FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
• Elokuvien Surround-ääni imaisee mukaansa
• Ääntä eristävät kuulokkeet vähentävät melua
• Häviöttömän FLAC- ja APE-koodekin tuki tarkkaan äänentoistoon

Täydentää elämääsi
• 3,2 tuuman HVGA-värinäyttö täydelliseen videonautintoon
• Audible- ja BBC iPlayer -tuki tuovat lisää valinnanvaraa
• HDMI-lähdön kautta voit katsella teräväpiirtovideota (720p) HDTV:ssä
• microSD-korttipaikka laajentaa muistikapasiteettia
• FM-radio, jossa on RDS ja 20 pikavalintaa, auttaa musiikinnälkään

Helppokäyttöinen
• Philips Songbird: helppo ohjelma sisällön etsimiseen, toistamiseen, synkronointiin
• Kosketusnäyttöohjaus näppärään käyttöön
• Selaa kirjastoa helposti innovatiivisessa käyttöliittymässä



 FullSound™

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.

HDMI-lähtö (720p)

Katso HD-elokuvia tai -kotivideoita, joiden 
tarkkuus on enintään 720p, HDTV:ssäsi. 
HDMI:n ansiosta kuvaa ei tarvitse muuntaa 
analogiseksi eli digitaalinen kuva ja ääni 
toistetaan suoraan. Tämä mahdollistaa täysin 
häiriöttömän kuvan ja äänen. Liitä GoGear ja 
HDTV toisiinsa HDMI-kaapelilla ja nauti 
laadukkaasta, kristallinkirkkaasta videokuvasta 
ja äänestä. Voit hallita ja selata videoita myös 

kätevästi GoGearin näytössä. Nyt voit jakaa 
muistosi perheesi ja ystäviesi kanssa.

microSD-korttipaikka

Pieni on kaunista, kun kyseessä ovat 
kannettavat laitteet, mutta muistikapasiteetin 
kanssa on toisin. GoGear-soittimessa 
yhdistyvät molemmat, koska siihen voi asettaa 
microSD-muistikortin. MicroSD-kortti näkyy 
toisena siirrettävänä levynä, kun soitin liitetään 
tietokoneeseen tiedostonsiirtoa varten. Lataa 
haluamasi sisältö kortille ja aseta se soittimeen. 
Voit ostaa 32 Gt:n muistikortin, joka laajentaa 
GoGearin muistikapasiteettia, joten viihdettä 
riittää taatusti joka lähtöön.

Philips Songbird

Helppokäyttöinen Philips Songbird -ohjelma 
toimitetaan GoGear-soittimen mukana. Sillä 
voit etsiä ja toistaa kaikkia mediatiedostoja ja 
synkronoida tiedostot saumattomasti Philips 
GoGearin kanssa. Sen intuitiivisilla ja 
tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit 
tutustua uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin 
suoraan ohjelmassa musiikki- ja 
mediakaupoissa, -palveluissa ja -sivustoissa. 
Toista oman kirjastosi sisältöä ja 

mediatiedostoja internetistä ja synkronoi 
kaikki saumattomasti tietokoneesta Philips 
GoGeariin.

Kosketusnäyttöohjaus

Hallitse kannettavaa GoGear-soitinta kevyellä 
kosketuksella. Laitteen kosketusnäytöstä 
käytät helposti musiikkitoistotoimintoja, selaat 
video- ja musiikkikokoelmaasi ja valitset 
radiokanavia. Voit selata valikkoja ja kansioita 
suoraan soittimen näytöstä. Todella kätevää ja 
yksinkertaista.

Elokuvien Surround-ääni

Elokuvien Surround-ääni on edistynyttä 
äänitekniikkaa, joka analysoi suoraan elokuvan 
tai videon ääniraidan jokaisen äänilähteen ja luo 
uudelleen luonnollisen äänimaiseman, jonka 
äänielementit on paikannettu yksitellen ja 
tarkasti. Käsitellyt äänielementit ohjataan sitten 
suoraan kumpaankin kuulokkeeseen. Elokuvien 
Surround-ääni luo luonnollisen akustisen tilan 
ääniraidan sisällön mukaisesti. Tulos vie 
kuulijan suoraan toiminnan keskipisteeseen - 
kuten elokuvan äänisuunnittelijan tarkoitus 
olikin.
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Kuva/näyttö
• Tyyppi: Kosketusherkkä LCD-näyttö
• Ruudun halkaisija (tuuma): 3,2 tuumaa
• Tarkkuus: HVGA, 480 x 320 pikseliä, 262 000 väriä
• Kuvasuhde: 3:2
• Taustavalo

Ääni
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuuskorjaimen asetukset: Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Tekno, Klassinen
• Taajuusvaste: 20–18 k Hz
• Lähtöteho: 2 x 2,7 mW
• Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
• THD = harmoninen särö: 0,05 %, 1 kHz
• Kanavaerottelu: 50 dB
• Äänenparannus: FullSound

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• WMA-bittinopeudet: 8–320 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 

48 kHz
• MP3-näytenopeus: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 

24, 8 kHz
• Digital Rights Management: Kannettavien laitteiden 

Windows Media DRM, tukee musiikkipalveluiden 
lataamista ja tilaamista

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: MP3
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: MP3
• FM-radiotallennus: MP3

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Diaesitys

Videotoisto
• Digital Rights Management: Kannettavien laitteiden 

Windows Media DRM tukee palveluiden lataamista 
ja tilaamista sekä videovuokrauspalveluja.

• MPEG4 SP/ASP: Jopa 720p-tarkkuus, 25 fps, 
bittinopeus jopa 4 Mbps .avi- ja .mp4-
säiliötiedostomuodoissa

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Jopa 720p-tarkkuus, 25 
fps, bittinopeus jopa 4 Mbps .avi- ja .mp4-
säiliötiedostomuodoissa

• RMVB: Jopa 720p-tarkkuus, 25 fps, .rmvb-
säiliötiedostomuodon bittinopeus jopa 2 Mbps

• WMV9: Jopa 720p-tarkkuus, 25 fps, .wmv-
säiliötiedostomuodon bittinopeus jopa 2 Mbps

• Video-/kuvalähtö televisioon: HDMI

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Pikavalinnat: 20
• RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, 

Kanavatiedot, Aseman nimi

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Sisäinen muistikapasiteetti: 32 Gt
• Ulkoinen muisti: MicroSD-muistikorttipaikka
• Muistikortin enimmäiskapasiteetti: 32 Gt

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: Nopea USB 2.0
• HDMI: v1.2 (miniliitin)

Käytön mukavuus
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Päivitettävä ohjelmisto
• Latausilmaisin: Käyttöliittymässä

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: AY3834
• USB-johto: AY3930
• Pikaopas

Ohjelmisto
• Philips Songbird

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP2)/Vista/7
• Internet-yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin 

tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin 
laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen 
päivityksiin)

• USB: Vapaa USB-portti

Virta
• Akun kapasiteetti: 1100 mAh
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 24 tuntia ääntä tai 

5 tuntia kuvaa
• Ladattava: Kyllä, USB:n kautta

Mitat
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 113 x 9,95 x 58 mm
• Tuotteen paino: 0,1 kg

Kumppanit
• Audible
• BBC iPlayer
•
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Tekniset tiedot
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* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai 
muissa maissa.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta 
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön 
ja asetusten mukaan.

* Philipsiltä
* Tukee WMA DRM10 -yhteensop. palveluiden lataamista ja tilaamista
* BBC iPlayer -palvelu on käytettävissä vain Isossa-Britanniassa

http://www.philips.com

