
 

 

Philips GoGear
MP3 přehrávač s funkcí 
FullSound™

RaGa
4 GB*

SA2RGA04K
Dokonalý zvukový zážitek

Robustní design a moderní povrchová úprava
Nadchněte se přenosným a odolným přehrávačem GoGear RaGa s funkcí FullSound™, který 
bude živou vodou pro vaši veškerou hudbu ve formátu MP3. A dále je tu také program Philips 
Songbird, takže si můžete užívat snadnou a ničím neomezenou zábavu všude, kam půjdete.

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá

Doplní váš život
• Web Audible.com obsahuje digitální audioknihy a další
• Hliníkové provedení pro robustnost a odolnost
• VKV rádio s 20 předvolbami pro více hudebních možností
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát
• Až 22 hodin přehrávání hudby

Snadný a intuitivní
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program pro objevy, přehrávání a synchronizaci
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC



 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.

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.

Audible

Hledáte-li nejširší výběr stahování digitálních 
audioknih, časopisů, rádiových show a 
situačních komedií, je vaším cílem web 
Audible.com. Vychutnejte si knihy v autě, 
v tělocvičně nebo u sebe doma. Autoři 
a známé osobnosti čtou své vlastní práce 
a známí herci namluvili vaše oblíbené tituly. Na 
webu Audible.com lze procházet a vyzkoušet 
více než 75 000 položek, včetně nejnovějších 
bestsellerů a nestárnoucí klasiky.

Hliníkové provedení

Hliníkové provedení pro robustnost a 
odolnost

Zobrazení složek

Funkce zobrazení složek znamená volitelné 
zobrazení adresáře přehrávače GoGear, které 
vám umožňuje zobrazení všech souborů 
v přehrávači stejným způsobem jako v počítači. 
Jakmile vyberete funkci zobrazení složek, je 
otevření jakéhokoli podporovaného souboru 

(např. hudby, obrázků nebo videozáznamů) 
stejně snadné jako výběr souboru a stisknutí 
tlačítka přehrávání.

Nahrávání hlasu

Nahrávání hlasu změní váš přehrávač GoGear 
na pohodlný diktafon. Kromě přehrávání 
hudby nebo poslechu rozhlasových stanic 
můžete nahrávat také poznámky nebo úkoly do 
školy či zaměstnání, seznam co nakoupit nebo 
telefonní čísla – nebo třeba text písničky. Po 
stisknutí tlačítka pro nahrávání a mluvení do 
mikrofonu bude záznam hlasu zkomprimován a 
uložen do zabudované interní paměti. Tato 
funkce představuje vysoce mobilní diktafon, se 
kterým můžete nahrávat cokoli, kdykoli a 
kdekoli!

VKV rádio s 20 předvolbami

Digitální rádio VKV vám nabízí další možnosti 
pro hudební sbírku v přehrávači GoGear. 
Jednoduše nalaďte stanici, kterou chcete uložit 
mezi předvolené, a stiskněte a přidržte tlačítko 
předvolby, aby si přístroj zapamatoval 
naladěnou frekvenci. Do předvoleb lze uložit 
až 20 rozhlasových stanic a vychutnávat si své 
oblíbené programy na libovolném místě.

Až 22 hodin přehrávání hudby
Dlouhotrvající výkon přehrávače představuje 
22 hodin trvalého přehrávání pouze na jedno 
nabití.
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Rozlišení: 128 x 64
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,0 palec
• Úhlopříčka obrazovky, cm: 2,54 cm

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 18 000 Hz
• Nastavení ekvalizéru: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasika
• Odstup signál/šum: >84 dB
• Separace kanálů: 45 dB
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2,4 mW
• Vylepšení zvuku: FullSound

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5–320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

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

11,025, 22,050, 8 kHz

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 4 GB
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 900 skladeb*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Nabíjení a přehrávání: při připojení k počítači
• Přizpůsobitelné omezení hlasitosti: Ano

Příslušenství
• Sluchátka: AY3819
• Kabel USB: AY3930
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano
• Certifikovaný zelený výrobek: čeká na vyřízení

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP3) / 

Windows Vista / Windows 7
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

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

• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba
• Doba provozu na interní baterii: Až 22 hodin
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 220 mAh

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 43,3 x 13,6 x 46,0 mm
• Hmotnost výrobku: 0,03 kg
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 110 x 30 x 120 mm

Záznam zvuku
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: Ano
• Nahrávání rádia VKV: Ano

Software
• Aplikace Philips Songbird: Ano

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: VKV

Partneři
• 7digital: Ano
• Audible: Ano
•
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* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.

http://www.philips.com

