
 

 

Philips GoGear
MP4-spiller med 
FullSound™

ViBE
4 GB*

SA2VBE04P
Overlegen lydopplevelse

Liten størrelse, stor underholdning
Den lille og robuste GoGear Vibe treffer de riktige notene med Philips FullSound™ for å 
gi deg en bedre lydopplevelse og Songbird som byr på utforsking og synkronisering av 
musikk. I tillegg kan du nyte flott underholdning med komfortable øretelefoner.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• Ørepropper i myk gummi for en komfortabel lytteopplevelse

Passer inn i livet ditt
• Audible.com har digitale lydbøker og mye mer
• 1,5" fargeskjerm for enkel navigering og albumcover
• Aluminiumutførelse for robusthet og slitestyrke
• FM-radio med RDS / 20 forvalg for flere musikkvalg
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.

Enkel og intuitiv
• Philips Songbird: ett enkelt program til å oppdage, spille av og synkronisere
• Smart Shuffle slik at du først kan lytte til det du liker aller mest
• Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med visning av albumcover
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Philips Songbird

Philips Songbird, som leveres med GoGear-
spilleren, er et brukervennlig program som 
gjør at du kan oppdage og spille av alle medier 
og synkronisere trådløst med Philips GoGear-
enheten. Den intuitive og kraftige funksjonen 
for musikkbehandling gjør at du kan oppdage 
nye artister og musikkstiler direkte i 
programmet via musikk- og mediebutikker, 
tjenester og webområder. Spill av ditt eget 
bibliotek og egne medier fra Internett, og 
synkroniser enkelt alt sammen fra PCen til 
Philips GoGear-enheten.

Audible

Audible.com er stedet for det bredeste 
utvalget av digitale lydbøker, magasiner, 
radioprogrammer, stand-up-komedie og mye 
mer som er tilgjengelig for nedlasting. Gled deg 
over bøker i bilen, på trening eller rundt i 
huset. Forfattere og ikoner leser sine egne 
verker, og kjente skuespillere låner stemmen 
sin til favorittbøkene dine. På Audible.com kan 
du bla gjennom og prøve ut over 75 000 
utgaver, inkludert de nyeste bestselgerne og 
tidløse klassikere.

1,5" fargeskjerm

Med en 1,5" fullfargeskjerm kan du enkelt 
navigere i kontrollmenyen eller musikkfilene på 
GoGear-spilleren. I tillegg kan du bla gjennom 
bildesamlingen din mens du lytter til musikken 
din på farten.

Aluminiumsutførelse

Aluminiumutførelse for robusthet og 
slitestyrke

Ørepropper i myk gummi
Ørepropper i myk gummi gjør at du kan nyte 
musikken på en komfortabel måte. Hver 
ørepropp er innkapslet i en myk gummihette 
og tilpasser seg formen og størrelsen på øret. 
Det blir som en myk pute, og du trenger ikke 
lenger å høre på musikk med hodetelefoner 
som er ubehagelige.

FM-radio med RDS / 20 forvalg

RDS (Radio Data System) er en 
kommunikasjonsprotokollstandard som tillater 
at digital informasjon overføres over FM-
radiosendinger. RDS-aktiverte FM-
radiomottakere kan vise slik nyttig informasjon 
som inkluderer stasjons-ID, 
programinformasjon og sangtittel og artist, 
osv. Når som helst kan du lagre en ønsket 
stasjon som en forvalgt kanal på GoGear-
spilleren. Med 20 forvalgte radiostasjoner som 
kan lagres, kan du raskt finne 
favorittradiostasjonen din uten at du må søke 
inn frekvensen manuelt hver gang.

Smart Shuffle

Smart Shuffle slik at du først kan lytte til det du 
liker aller mest
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 3,81 cm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 1,5 tommer
• Oppløsning: 128 x 128 piksler

Lyd
• Programmerbar equalizer
• Equalizer-innstillinger: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Lydforbedring: FullSound
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Frekvensområde: 80–18 000 Hz
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,4 mW
• Signal/støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, APE, FLAC, 

WAV
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 48, 11,025, 

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

for bærbare enheter, støtter nedlasting og 
abonnementer på musikktjenester

• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Lysbildefremvisning

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Innebygd minnekapasitet: 4 GB
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 900 spor*

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Superscroll
• Fastvareoppgraderbar
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Lad og spill: når tilkoblet til PC

• Tilpassbar volumgrense
• Dedikerte volumkontroller

Tilbehør
• Hodetelefoner: AY3832
• Hurtigstart-guide
• USB-kabel: AY3930

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt
• Sertifisert miljøvennlig produkt: patentanmeldt

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /
 Windows Vista / Windows 7

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 240 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil 24 timer lyd 

eller 4 timer video

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Mål for D-boks (B x D x H): 110 x 30 x 120 mm
• Produktmål (BxDxH): 66,8 x 11,5 x 44,0 mm
• Produktvekt: 0,038 kg

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 20

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak
• FM-radioopptak

Programvare
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
• Audible

Videoavspilling
• MJPEG (.mp4): 128 x 128 piksler, 30 fps, 512 kpbs
•
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* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.

http://www.philips.com

