
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spelare med 
FullSound™

ViBE
8 GB*

SA2VBE08R
Suverän ljudupplevelse

Liten storlek, stor underhållning
Den otroligt lilla och stabila GoGear Vibe träffar rätt toner med Philips FullSound™ för 
en förbättrad ljudupplevelse och Songbird för coolt musikutforskande och synkronisering. 
Du får dessutom fantastisk underhållning med bekväma hörlurar.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Mjuka hörlurar i gummi gör det bekvämt att lyssna

Kompletterar ditt liv
• På Audible.com hittar du digitala ljudböcker och mer
• 1,5 tums färgskärm för enkel navigering och skivomslag
• Robust och hållbar med aluminiumfinish
• FM-radio med RDS och 20 snabbval för fler musikalternativ
• Röstinspelning för att ta anteckningar eller spela in vad som helst, när som helst

Enkel och intuitiv
• Philips Songbird: ett enkelt program att upptäcka, spela upp, synkronisera
• Smart Shuffle så att du kan lyssna på det du gillar bäst först
• Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik
• Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn



 FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Philips Songbird

Philips Songbird, ett enkelt och användarvänligt 
program som levereras med your GoGear-
spelaren, ger dig möjlighet att upptäcka och 
spela upp alla dina media, och smidigt 
synkronisera dem med din Philips GoGear. 
Med de intuitiva och kraftfulla 
musikhanteringsfunktionerna kan du upptäcka 
nya artister och musikstilar direkt i 
programmet via butiker, tjänster och 
webbplatser för musik och media. Spela upp 
ditt bibliotek och media från internet och 
synkronisera allt smidigt från datorn till din 
Philips GoGear.

Ljud

Audible.com är platsen för dig som söker det 
bredaste urvalet av digitala ljudböcker, 
tidningar, radioprogram, stand-up comedy och 
mer tillgängligt för nedladdning. Njut av 
böckerna i bilen, på gymmet eller där hemma. 
Författare och legender läser upp sina egna 
verk, och många kända skådespelare återger 
dina favoritböcker. På Audible.com kan du 
bläddra och provlyssna på över 75 000 titlar, 
inklusive de senaste succéböckerna och de 
tidlösa klassikerna.

3,8 cm (1,5") färgskärm

3,8 cm (1,5") skärm i fullfärg för enkel 
navigering inom kontrollmenyn eller din 
GoGear-spelares musikfiler. Njut av din musik 
när du är på väg samtidigt som du bläddrar 
genom din fotosamling.

Aluminiumfinish

Robust och hållbar med aluminiumfinish

Mjuka hörlurar i gummi
Med mjuka hörlurar i gummi kan du bekvämt 
lyssna på musik. Ett mjukt gummiskydd kapslar 
in varje hörlur och justeras mjukt till örats 
form och storlek. Det bildar en mjuk kudde 
som gör att det aldrig mer behöver göra ont 
att använda hörlurar.

FM-radio med RDS/20 snabbval

RDS (Radio Data System) är ett 
kommunikationsprotokoll med vilket digital 
information kan överföras via FM-
radiosändningar. RDS-aktiverade FM-
radiomottagare kan visa den här användbara 
informationen, såsom kanalens namn, 
programdetaljer, låttitel och artist osv. Du kan 
när som helst spara en valfri kanal som 
snabbval på GoGear-spelaren. Med möjlighet 
att spara 20 snabbvalskanaler kan du snabbt 
komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Smart Shuffle

Smart Shuffle så att du kan lyssna på det du 
gillar bäst först
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Typ: LCD
• Diagonal skärmstorlek (cm): 3,81 cm
• Diagonal skärmstorlek (tum): 1,5 tum
• Upplösning: 128 x 128

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassiskt
• Ljudförbättring: FullSound
• Kanalseparering: 45 dB
• Frekvensåtergivning: 80 - 18 000 Hz
• Uteffekt (RMS): 2 x 2,4 mW
• Signal/brusförhållande: > 84 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

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

för bärbara enheter. Funktioner för musiktjänster 
som nedladdning och prenumeration

• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• WMA-bithastighet: 5-320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Bildspel

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Inbyggd minneskapacitet: 8 GB
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 1 800 spår*

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Funktion: Lås för knappsats
• Super Scroll™
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet
• Ladda och spela: vid anslutning till dator

• Anpassningsbar volymbegränsning
• Särskilda volymkontroller

Tillbehör
• Hörlurar: AY3832
• Snabbstartguide
• USB-kabel: AY3930

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar
• Certifierad som miljövänlig produkt: sökt

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / 
Windows 7

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 240 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 24 timmar musik 

eller 4 timmar video

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• D-låda, mått (BxDxH): 110 x 30 x 120 mm
• Produktmått (B x D x H): 66,8 x 11,5 x 44,0 mm
• Produktvikt: 0,038 kg

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning
• FM-radioinspelning

Programvara
• Philips Songbird

Partners
• 7 digital
• Ljud

Videouppspelning
• MJPEG (.mp4): 128 x 128 pixlar, 30 fps, 512 kbit/s
•
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* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.

http://www.philips.com

