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Calitate superioară a sunetului

Dimensiune mică, distracţie mare
Superbul player GoGear Vibe mic şi robust are un sunet de excepţie împreună cu Philips FullSound™, 

pentru o calitate optimă a sunetului, şi Songbird, pentru explorarea şi sincronizarea muzicii moderne. În 

plus, bucuraţi-vă de divertisment excelent cu ajutorul căştilor intraauriculare confortabile.

Calitate audio superbă
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Căști moi din cauciuc pentru ascultare confortabilă

Vă completează viaţa
• Audible.com oferă cărţi audio digitale și multe altele
• Ecran full color de 1,5" pentru navigare ușoară și afișarea coperţii albumului
• Finisaj de aluminiu pentru robusteţe și durabilitate
• Radio FM cu 20 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice

Ușor și intuitiv
• Philips Songbird: un program simplu de descoperit, redat și sincronizat
• Redare aleatorie inteligentă pentru a asculta mai întâi ceea ce vă place cel mai mult
• Interfaţă cu utilizatorul ușoară și intuitivă cu afișarea coperţii albumului
• Vizualizarea dosarelor pentru organizarea și vizualizarea fișierelor media ca pe PC



 FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

Philips Songbird

Un program simplu, ușor de utilizat, care este 
furnizat împreună cu playerul GoGear, Philips 
Songbird vă permite să descoperiţi și să redaţi 
tot conţinutul dvs. media și să-l sincronizaţi 
perfect cu Philips GoGear. Caracteristicile sale 
intuitive și puternice de gestionare a muzicii vă 
permit să descoperiţi noi artiști și stiluri de 
muzică direct în program prin magazine, 
servicii și site-uri Web de muzică și media. 
Redaţi-vă propria bibliotecă și media de pe 
Internet și sincronizaţi-le perfect de pe PC pe 
Philips GoGear.

Audible

Audible.com este destinaţia dvs. pentru cea 
mai cuprinzătoare colecţie de cărţi audio 
digitale, reviste, emisiuni radio, spectacole 
stand-up comedy și mai multe disponibile 
pentru descărcare. Bucuraţi-vă de cărţi în 
mașină, în sala de sport sau în jurul casei. 
Autorii și personalităţile își citesc propriile 
opere, iar actorii celebri vă narează titlurile 
preferate. La Audible.com puteţi răsfoi și 
beneficia de mostre din peste 75.000 de 
selecţii, inclusiv cele mai recente best seller-uri 
și clasicii fără vârstă.

Ecran full color de 1,5"

Ecranul color de 1,5" vă permite să navigaţi 
ușor în meniul de comandă sau să parcurgeţi 
ușor fișierele muzicale ale playerului GoGear. 
În plus, puteţi vizualiza colecţia de fotografii, 
savurând muzica din mers.

Finisaj de aluminiu

Finisaj de aluminiu pentru robusteţe și 
durabilitate

Căști moi din cauciuc
Căștile moi din cauciuc vă permit să vă bucuraţi 
de muzica dvs. cu tot confortul. Un capac 
moale din cauciuc încapsulează fiecare cască și 
o reglează ușor la forma și dimensiunea urechii 
dvs. Asigură o perniţă moale care face ca 
ascultatul prin căști care provoacă durere să fie 
ceva de domeniul trecutului.

Radio FM cu RSD/presetări pentru 20 de 
posturi

RDS (Radio Data System) este un protocol de 
comunicare standard care permite 
transmiterea informaţiei digitale prin 
transmisiunile radio FM. Receptoarele radio 
FM dotate cu RDS pot afișa aceste informaţii 
utile care includ identitatea postului, detaliile 
despre program, titlul melodiei și artistul etc. 
Puteţi salva oricând un post dorit ca și canal 
presetat pe playerul dvs. GoGear. Cu 20 de 
posturi radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 
fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

Redare aleatorie inteligentă

Redare aleatorie inteligentă pentru a asculta 
mai întâi ceea ce vă place cel mai mult
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (cm): 3,81 cm
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 1,5 inch
• Rezoluţie: 128 x 128

Sunet
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tehno, 

Clasică
• Caracteristici superioare sunet: FullSound
• Separare canale: 45 dB
• Răspuns în frecvenţă: 80 - 18 000 Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2,4 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 84 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri de muzică

• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 5-320 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP
• Prezentare

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Capacitate memorie încorporată: 8 GB
• Capacitate memorie pentru muzică, MP3: Până la 

1800 de melodii*

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Confort
• Funcţie: Blocarea tastaturii
• Superscroll
• Upgrade al firmware-ului
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Încărcaţi și ascultaţi: la conectarea la PC

• Limită de volum personalizabilă
• Controale volum dedicate

Accesorii
• Căști: AY3832
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: AY3930

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb
• Produs ecologic certificat: în așteptare

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

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

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB
• Capacitate baterie: 240 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 24 de 

ore de redare audio sau 4 ore de redare video

Dimensiuni
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni D-box (L x A x Î): 110 x 30 x 120 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 66,8 x 11,5 x 44,0 mm
• Greutate produs: 0,038 kg

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală
• Înregistrare radio FM

Software
• Philips Songbird

Parteneri
• 7digital
• Audible

Redare video
• MJPEG (.mp4): 128x128 pixeli, 30 de cadre/s, 512 

kbps
•
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* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.
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