
 

 

Philips GoGear
MP4 плейър с FullSound™

ViBE
4 GB*

SA2VBE04K
Превъзходно звуково изживяване

Малки размери, голямо забавление
Очарователно малкият и здрав GoGear Vibe е в тон с времето - с Philips FullSound™ за по-
добро звуково изживяване и Songbird за удобно синхронизиране и търсене в огромното 
разнообразие от музика. Удобните слушалки ви осигуряват страхотно забавление.

Звук с превъзходно качество
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
• Меки гумени микрослушалки за удобство при слушане

Допълва живота ви
• Audible.com съдържа цифрови аудиокниги и други неща
• 1,5-инчов пълноцветен дисплей за лесна навигация и обложки на албуми
• Алуминиево покритие за стабилност и издръжливост
• FM радио с RDS и 20 настроени станции за повече музикални опции
• Записване на реч, за да си водите бележки или записвате всичко и по всяко време

Лесно и интуитивно
• Philips Songbird: една опростена програма за откриване, възпроизвеждане и 
синхронизиране

• Smart Shuffle, за да слушате първо това, което най-много харесвате
• Лесен и интуитивен потребителски интерфейс с показване на обложката на албума
• Преглед на папки, за организиране и преглед на мултимедийни файлове, както на 
компютър.



 FullSound™

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като силно я обогатява и подобрява, така че 
изживявате пълно потопяване в музиката - 
без никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Открийте отново своята MP3 
музика в реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Philips Songbird

Една опростена и лесна за употреба 
програма, включена в комплекта на вашия 
плейър GoGear. Philips Songbird ви дава 
възможност да откривате и 
възпроизвеждате всичката си мултимедия, и 
да я синхронизирате безпроблемно с вашия 
Philips GoGear. Нейните интуитивни и 
мощни функции за управление на музика ви 
позволяват да откривате нови изпълнители 

и музикални стилове директно в програмата 
чрез магазини, услуги и уеб сайтове за 
музика и мултимедия. Възпроизвеждайте 
своята фонотека, както и мултимедия от 
интернет, и синхронизирайте всичко 
безпроблемно от компютър на вашия Philips 
GoGear.

Audible

Audible.com е вашата дестинация за най-
богатия избор от цифрови аудиокниги, 
списания, радиопредавания, комедийни 
изпълнения и други, предлагани за 
изтегляне. Наслаждавайте се на книги в 
колата, във фитнес салона или когато сте 
навън. Автори и звезди четат свои 
собствени творби, известни актьори четат 
любимите ви заглавия. На Audible.com 
можете да търсите и избирате сред повече 
от 75 000 заглавия, включително най-новите 
бестселъри и вечната класика.

1,5-инчов пълноцветен дисплей

1,5-инчов пълноцветен екран ви позволява 
лесна навигация в менюто за управление или 
в музикалните файлове на вашия плейър 
GoGear. Плюс това, можете да прелиствате 
колекцията си от снимки, докато слушате 
музика в движение.

Алуминиево покритие

Алуминиево покритие за стабилност и 
издръжливост

Меки гумени микрослушалки
Меките гумени микрослушалки ви 
осигуряват удобство, когато слушате 
любимата си музика. Меките гумени 
накрайници обгръщат слушалките и нежно 
се нагаждат към формата и размера на 
ушите ви. С тези меки възглавнички 
слушането на музика през болезнени за 
ухото слушалки остава в миналото.

FM радио с RDS/20 настроени станции

RDS (Radio Data System) е стандарт за 
комуникационен протокол, който 
позволява предаването на цифрова 
информация с FM радио излъчвания. 
FM радиоприемниците с RDS могат да 
показват тази полезна информация, която 
включва название на станцията, данни за 
програмата, заглавие и изпълнител на 
песента и др. Във всеки момент можете да 
заредите желаната станция като настроен 
канал във вашия плейър GoGear. С 20 
настроени станции, които могат да бъдат 
съхранени, можете бързо да извиквате 
своите любими станции, без да е 
необходимо да настройвате ръчно 
честотите им всеки път.
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Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Тип: LCD
• Размер на екрана по диагонал (см): 3,81см
• Размер на екрана по диагонал (инча): 1,5 инч
• Разделителна способност: 128 x 128

Звук
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: Фънк, Хип-хоп, 
Джаз, Рок, Техно, Класика

• Подобрение на звука: FullSound
• Отделяне между каналите: 45 dB
• Честотен обхват: 80 - 18 000 Hz
• Изходна мощност (RMS): 2 x 2,4 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 84 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 48, 
11,025, 22,050, 8 kHz

• У-ние на права в/у електр. съдържание: 
Windows Media DRM за портативни устройства, 
поддържа музикални услуги за изтегляне и 
абонамент

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 5 - 320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, BMP
• Слайдшоу

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Съответства на класа външна памет
• Капацитет на вградената памет: 4 GB
• Капацитет на паметта за музика, MP3: До 900 
песни*

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0

Удобство
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll
• Фърмуерът може да се надстройва
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Заредете и пуснете: когато е свързан с 

компютър
• Ограничаване на силата на звука с възможност 
за персонализиране

• Специални бутони за управление на звука

Аксесоари
• Слушалки: AY3832
• Ръководство за бързо инсталиране
• USB кабел: AY3930

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка
• Сертифициран екологичен продукт: предстои

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• Операционна система на PC: Windows XP (SP3) 
/ Windows Vista / Windows 7

Мощност
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Акумулаторна батерия: Да, през USB
• Капацитет на батериите: 240 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 24 часа 
аудио или 4 часа видео

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Размери на D-кутията (Ш x Д x В): 110 x 30 x 120 
мм

• Размери на изделието (ШxДxВ): 66,8 x 11,5 x 
44,0 мм

• Тегло на изделието: 0,038 кг

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч
• Запис от FM радио

Софтуер
• Philips Songbird

Партньори
• 7digital
• Audible

Възпроизвеждане на видео
• MJPEG (.mp4): 128x128 пиксела, 30 fps, 512 kbps
•
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* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA 
кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

http://www.philips.com

