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Beleef het superieure geluid

Optimaal entertainment in minimaal formaat
De piepkleine, maar zeer stevige GoGear Vibe slaat de juiste toon aan met Philips FullSound™ 
voor het ultieme geluid en Songbird om moeiteloos door al uw muziek te navigeren en deze te 
synchroniseren. De comfortabele oortelefoons maken het entertainment compleet.

Superieure geluidskwaliteit
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Zachte rubberen oordopjes voor een comfortabele luisterervaring

Een aanvulling op uw leven
• Op Audible.com vindt u digitale audioboeken en nog veel meer
• Kleurenscherm van 1,5 inch voor een eenvoudige navigatie en albumhoezen
• Aluminium afwerking voor een robuust en duurzaam product
• FM-radio met RDS en 20 voorkeurzenders voor meer muziekopties
• Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment

Eenvoudig en intuïtief
• Philips Songbird: met één eenvoudig programma zoeken, afspelen en synchroniseren
• Smart Shuffle: uw favorieten staan boven aan de lijst
• Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen
• Mapweergave voor het ordenen en weergeven van mediabestanden zoals op uw PC



 FullSound™

De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Philips Songbird

Met het meegeleverde, gebruiksvriendelijke 
programma Philips Songbird kunt u al uw 
media zoeken, afspelen en moeiteloos 
synchroniseren met uw Philips GoGear. Met 
de intuïtieve en krachtige 
muziekbeheerfuncties vindt u direct in het 
programma nieuwe artiesten en muziek in 
muziek- en mediawinkels, via services en op 
websites. Ook kunt u uw eigen verzameling en 
media via internet afspelen en moeiteloos van 
uw PC naar uw Philips GoGear 
synchroniseren.

Audible

Ga naar Audible.com voor het meest 
uitgebreide aanbod van te downloaden digitale 
audioboeken, tijdschriften, radioprogramma's, 
stand-upcomedy en nog veel meer. Geniet van 
een boek in de auto, tijdens het sporten of 
waar dan ook in huis. Auteurs en 
beroemdheden lezen hun eigen werk voor en 
bekende acteurs dragen uw favoriete titels 
voor. Op Audible.com kunt u meer dan 75.000 
selecties doorbladeren en voorbeelden 
beluisteren, waaronder de nieuwste 
bestsellers en die tijdloze klassiekers.

Kleurenscherm van 1,5 inch

1,5 inch volledig kleurenscherm voor navigatie 
binnen het bedieningsmenu of de 
muziekbestanden op uw GoGear-speler. 
Bovendien kunt u onderweg door uw foto's 
bladeren en intussen naar uw muziek luisteren.

Aluminium afwerking

Aluminium afwerking voor een robuust en 
duurzaam product

Zachte rubberen oordopjes
De zachte oordopjes met rubberen cap passen 
zich aan de vorm en grootte van uw oor aan. 
De zachte kussentjes zorgen ervoor dat pijn 
aan uw oren door een harde hoofdtelefoon tot 
het verleden behoort en u comfortabel van uw 
muziek kunt genieten.

FM-radio met RDS en 20 
voorkeurzenders

RDS (Radio Data System) is een 
communicatieprotocolstandaard waarmee 
digitale informatie wordt overgebracht via FM-
radiouitzendingen. FM-radio-ontvangers met 
RDS geven nuttige informatie weer, 
waaronder het radiostation, 
programmagegevens, nummertitels, artiest 
enz. Op elk gewenst moment kunt u een 
radiostation op uw GoGear-speler opslaan als 
voorkeurzender. Met 20 mogelijke 
voorkeurzenders kunt u snel uw favoriete 
radiostation inschakelen zonder dat u 
handmatig de frequentie hoeft te zoeken.

Smart Shuffle

Smart Shuffle: uw favorieten staan boven aan 
de lijst
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Type: LCD
• Schermdiagonaal (cm): 3,81 cm
• Schermdiagonaal (inch): 1,5 inch
• Resolutie: 128 x 128

Geluid
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Funk, Hiphop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassiek
• Geluidsverbetering: FullSound
• Zenderscheiding: 45 dB
• Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,4 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-voorbeeldsnelheden: 16, 32, 48, 11,025, 

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

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG, BMP
• Diapresentatie

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 16 GB
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 3600 

nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Gemak
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Firmware-upgrade mogelijk
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface
• Opladen en afspelen: indien aangesloten op PC

• Aanpasbare volumegrens
• Speciale volumeregeling

Accessoires
• Hoofdtelefoon: AY3832
• Snelstartgids
• USB-kabel: AY3930

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product
• Gecertificeerd groen product: aangevraagd

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

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

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB
• Batterijcapaciteit: 240 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 24 uur 

audio of 4 uur video

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen D-box (b x d x h): 110 x 30 x 120 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 66,8 x 11,5 x 44,0 

mm
• Gewicht van het product: 0,038 kg

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Voorkeurzenders: 20

Audio vastleggen
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname
• FM-radio-opname

Software
• Philips Songbird

Partners
• 7digital
• Audible

Videoweergave
• MJPEG (.mp4): 128 x 128 pixels, 30 fps, 512 kbps
•
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* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

http://www.philips.com

