
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz MP4 z 
technologią FullSound™

Muse
32 GB*

SA2MUS32S
Wyśmienity dźwięk

w każdych warunkach
Niezrównana jakość dźwięku dzięki technologii FullSound™, filmy z dźwiękiem przestrzennym i 

słuchawki z izolacją szumów — odtwarzacz MP 4 GoGear Muse firmy Philips dostarczy Ci inspiracji. 

Oglądaj filmy na wyświetlaczu o przekątnej 3,2" lub podłącz urządzenie do telewizora HD i ciesz się 

rozrywką na dużym ekranie.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Oglądając filmy z dźwiękiem przestrzennym, czujesz się w centrum wydarzeń
• Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia
• Obsługa bezstratnych formatów FLAC i APE oferująca rzeczywistą jakość dźwięku

Dopełnia Twoje życie
• Kolorowy, panoramiczny wyświetlacz LCD 3,2" HVGA zapewnia doskonałą jakość obrazu
• Większy wybór dzięki dostępowi do Audible i BBC iPlayer
• Wyjście HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD (720p) na telewizorze HD
• Gniazdo kart pamięci microSD pozwala zwiększyć ilość dostępnej pamięci
• Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 20 stacji to więcej opcji muzycznych

Prosta i intuicyjna obsługa
• Philips Songbird: pojedynczy program do odkrywania nowych treści oraz ich odtwarzania i 

synchronizowania
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oferujące intuicyjną nawigację



 FullSound™

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości 
płyty CD. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.

Wyjście HDMI (720p)

Na swoim telewizorze HD możesz oglądać 
zarówno hity kinowe, jak i własne filmy w 
rozdzielczości do 720p. Zastosowanie złączy 
HDMI eliminuje konieczność zamiany sygnału 
na analogowy. Dzięki bezpośredniemu 
przesyłowi sygnału cyfrowego audio i wideo 
otrzymujesz idealny obraz i dźwięk, bez 
żadnych zakłóceń. Wystarczy podłączyć 
odtwarzacz GoGear do telewizora HD 
przewodem HDMI i już możesz cieszyć się 
wysoką i idealnie czystą jakością sygnału audio 
i wideo. Możliwe jest wygodne sterowanie i 
wyszukiwanie klipów na ekranie GoGear. 

Udostępnianie swoich klipów rodzinie i 
znajomym stało się bardzo łatwe.

Gniazdo kart pamięci microSD

Małe jest piękne w kontekście urządzeń 
mobilnych, jednak niekoniecznie w przypadku 
pojemności pamięci masowych. W 
odtwarzaczu GoGear możesz skorzystać z 
dodatkowej opcji, jaką oferuje gniazdo kart 
pamięci microSD. Po podłączeniu do 
komputera karta microSD będzie wyświetlana 
jako dodatkowy dysk wymienny, co znacznie 
ułatwia transfer plików. Wystarczy włożyć 
kartę z zapisanymi treściami do gniazda w 
odtwarzaczu. Zakupiona oddzielnie karta o 
pojemności 32 GB może rozszerzyć pamięć 
Twojego odtwarzacza, dzięki czemu nigdy nie 
będziesz martwić się o niedobór rozrywek 
multimedialnych.

Philips Songbird

Philips Songbird to prosty w obsłudze program 
dołączany do odtwarzacza GoGear, który 
pozwoli Ci odkrywać i odtwarzać nowe treści 
multimedialne, a następnie synchronizować je z 
odtwarzaczem Philips GoGear. Jego intuicyjne 
i zaawansowane zarazem funkcje pozwolą Ci 
odkrywać nowych wykonawców oraz gatunki 
muzyczne bezpośrednio w programie dzięki 
sklepom z muzyką i multimediami oraz 
usługom i stronom internetowym. Odtwarzaj 
pozycje z własnej biblioteki oraz multimedia z 
Internetu i synchronizuj je bez problemów z 

odtwarzaczem Philips GoGear przy pomocy 
komputera.

Sterowanie za pomocą ekranu 
dotykowego

Poznaj płynną i intuicyjną obsługę przenośnego 
odtwarzacza GoGear opuszkami palców. 
Intuicyjny interfejs na bazie ekranu 
dotykowego znacznie ułatwia nawigację, 
niezależnie od tego, czy operujesz funkcjami 
odtwarzania muzyki, przeglądasz pliki wideo 
lub zdjęcia bądź też wybierasz kanały radiowe. 
Kliknij na ekranie odtwarzacza, aby w łatwy 
sposób nawigować pomiędzy menu i folderami. 
W taki właśnie sposób definiujemy 
przemyślane i proste rozwiązania.

Dźwięk przestrzenny w filmach

Dźwięk przestrzenny dla filmów do 
zaawansowana technologia audio, która 
bezpośrednio analizuje każde źródło dźwięku 
na filmie lub ścieżce dźwiękowej wideo w celu 
odtworzenia naturalnej sceny dźwiękowej z 
indywidualnie i dokładnie zlokalizowanymi 
elementami dźwiękowymi. Przetworzone 
elementy dźwiękowe są następnie 
bezpośrednio dostarczane do każdego ucha 
dzięki słuchawkom dousznym. Dźwięk 
przestrzenny dla filmów wytwarza naturalną 
przestrzeń akustyczną na podstawie aktualnej 
zawartości ścieżki dźwiękowej. W rezultacie 
słuchacz znajduje się w samym środku akcji i 
jest wręcz odurzony dźwiękiem — tak, jak 
chciał tego inżynier dźwięku.
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Obraz/wyświetlacz
• Typ: Dotykowy ekran LCD
• Długość przekątnej ekranu (cale): 3,2 cali
• Dokładność: HVGA, 480 x 320 pikseli, 

262 tys. kolorów
• Format obrazu: 3:2
• Podświetlenie

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasyczny
• Pasmo przenoszenia: 20–18 tys. Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 2,7 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
• THD: 0,05% przy 1 kHz
• Separacja kanałów: 50 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 

VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 8–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

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

dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług 
pobierania i subskrypcji plików muzycznych

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: MP3
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: MP3
• Nagrywanie audycji radia FM: MP3

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Pokaz slajdów

Odtwarzanie wideo
• Digital Rights Management: Obsługa formatu 

Windows Media DRM dla urządzeń przenośnych, 
wsparcie dla usług pobierania, subskrypcji i 
wypożyczania plików wideo.

• MPEG4 SP/ASP: Maksymalna rozdzielczość 720p, 
25 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji do 
4 Mb/s w przypadku plików AVI i MP4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Maksymalna rozdzielczość 
720p, 25 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji 
do 4 Mb/s w przypadku plików AVI i MP4

• RMVB: Maksymalna rozdzielczość do 720p, 
25 klatek/s, prędkość przepływu danych do 2 Mb/s 
w przypadku plików RMVB

• WMV9: Maksymalna rozdzielczość do 720p, 
25 klatek/s, prędkość przepływu danych do 2 Mb/s 
w przypadku plików WMV

• Wyjście wideo do telewizora: HDMI

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Pamięć stacji: 20
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Informacje o 

stacji, Nazwa stacji

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 GB
• Pamięć zewnętrzna: Gniazdo karty pamięci 

microSD
• Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0
• HDMI: v1.2 (złącze mini)

Udogodnienia
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Regulator głośności
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika

Akcesoria
• Słuchawki: AY3834
• Przewód USB: AY3930
• Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie
• Philips Songbird

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (z 

dodatkiem SP2)/ Vista/ 7
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• USB: Wolny port USB

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 1100 mAh
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Czas odtwarzania: Do 24 godzin muzyki lub 5 

godzin wideo
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (S x G x W): 

113 x 9,95 x 58 mm
• Waga produktu: 0,1 kg

Partners
• Audible
• BBC iPlayer
•
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* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Od firmy Philips
* Obsługa usług pobierania i subskrypcji zgodnych z systemem WMA 

DRM10
* Usługa BBC iPlayer dostępna jest tylko w Wielkiej Brytanii

http://www.philips.com

