
 

 

Philips GoGear
Odtwarzacz MP4 z 
technologią FullSound™

ViBE
8 GB*

SA2VBE08S
Wyśmienity dźwięk

Małe wymiary, dużo rozrywki
Zaskakująco niewielki i wytrzymały odtwarzacz GoGear ViBE to strzał w dziesiątkę dzięki technologii 

Philips FullSound™, która poprawia jakość dźwięku, oraz aplikacji Songbird, która pozwala odkrywać i 

synchronizować muzykę. Wygodne słuchawki potęgują rozrywkowe doznania.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Miękkie, gumowe elementy douszne zapewniają wygodne słuchanie

Dopełnia Twoje życie
• Audible.com oferuje cyfrowe książki audio i jeszcze więcej
• Kolorowy wyświetlacz 1,5" ułatwia nawigację i przeglądanie albumów
• Aluminiowe wykończenie gwarantuje wytrzymałość i trwałość
• Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 20 stacji to więcej opcji muzycznych
• Nagrywanie głosu umożliwiające tworzenie notatek głosowych – nagrywaj wszystko, w 

dowolnym miejscu, bez żadnych ograniczeń!

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

synchronizowania
• Funkcja Smart Shuffle umożliwia słuchanie w pierwszej kolejności ulubionych kawałków
• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt
• Widok folderów pomaga organizować i wyświetlać pliki multimedialne, podobnie jak w 



 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.

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.

Audible

Audible.com gwarantuje największy wybór 
m.in. cyfrowych książek audio, magazynów, 
audycji radiowych, czy występów 
kabaretowych do pobrania. Ciesz się książkami 
w samochodzie, na siłowni lub w domu. 
Autorzy i znane postaci czytają własne prace, a 
sławni aktorzy wcielają się w role narratorów 
w ulubionych utworach. Na stronie 
Audible.com możesz wybierać spośród ponad 
75 000 pozycji zawierających najnowsze 
bestsellery oraz ponadczasową klasykę.

Kolorowy wyświetlacz 1,5"

Kolorowy wyświetlacz 1,5" ułatwia 
przechodzenie pomiędzy elementami menu 
sterowania i plikami muzycznymi w 
odtwarzaczu GoGear. Umożliwia on także 
przeglądanie kolekcji zdjęć podczas słuchania 
muzyki w podróży.

Aluminiowe wykończenie

Aluminiowe wykończenie gwarantuje 
wytrzymałość i trwałość

Miękkie, gumowe elementy douszne
Elementy douszne z miękkiej gumy zapewniają 
komfortowe słuchanie muzyki. Miękkie 
gumowe nasadki otaczają elementy douszne i 
delikatnie dostosowują się do kształtu i 
rozmiaru ucha. Powstaje w ten sposób 
wygodna poduszka, dzięki której słuchanie 
muzyki przez niekomfortowe słuchawki to 
melodia przeszłości.

Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 20 
stacji

RDS (Radio Data System) to protokół 
komunikacji, który umożliwia przesyłanie 
informacji cyfrowych w paśmie radia FM. 
Odbiorniki radia FM z funkcją RDS są w stanie 
wyświetlać te przydatne informacje, 
zawierające nazwę stacji, szczegóły audycji, 
tytuł utworu i wykonawcę itd. W dowolnej 
chwili można zapisać daną stację w postaci 
ustawienia kanału w odtwarzaczu GoGear. 
Istnieje możliwość zapisu 20 stacji radiowych, 
do których dostęp można uzyskać bardzo 
szybko, bez konieczności ręcznego strojenia w 
poszukiwaniu danej częstotliwości.

Smart Shuffle

Funkcja Smart Shuffle umożliwia słuchanie w 
pierwszej kolejności ulubionych kawałków
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ: LCD
• Przekątna ekranu (cm): 3,81 cm
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,5 cale
• Rozdzielczość: 128 x 128

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

Techno, Klasyczny
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound
• Separacja kanałów: 45 dB
• Pasmo przenoszenia: 80–18 000 Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2,4 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 48, 

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

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

• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 
VBR

• Prędkość przepływu danych WMA: 5–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz

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

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB
• Pojemność pamięci nagrań MP3: Do 1800 

utworów*

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Szybkie przewijanie (Superscroll)
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika
• Ładuj i korzystaj bez ograniczeń: po podłączeniu do 

komputera

• Regulacja ograniczenia głośności
• Elementy sterujące głośnością

Akcesoria
• Słuchawki: AY3832
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: AY3930

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym
• Certyfikowany produkt ekologiczny: produkt 

zgłoszony

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

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

• System operacyjny komputera: Windows XP (SP3) 
/ Windows Vista / Windows 7

Zasilanie
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB
• Pojemność baterii/akumulatora: 240 mAh
• Czas odtwarzania: Do 24 godzin muzyki lub 4 

godzin wideo

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (S x G x W): 110 x 30 x 

120 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 66,8 x 11,5 x 

44 mm
• Waga produktu: 0,038 kg

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Pamięć stacji: 20

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

Oprogramowanie
• Philips Songbird

Partners
• 7digital
• Audible

Odtwarzanie wideo
• MJPEG (.mp4): 128 x 128 pikseli, 30 klatek/s, 

512 kb/s
•
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* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

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