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 filmekben, a zenében és a fényképekben a Philips audio- és videolejátszóval. 

 navigációt és a fényképek megtekintését a 2,4"-es színes kijelző biztosítja.

allgatás és a videózás – bárhol és bármikor
zze kedvenc filmjeit utazás közben
zze MP3 és WMA zenéjét és az FM tunerrel vehető adásokat
G4: 20 képk./mp

ali élvezet
-es színes QVGA LCD a kiváló videoélményért
ilips Video Converter szoftverrel konvertálhatja videofájljait

gészés mappák között a fájlok gyors megtalálásához
lok egyszerű „megfogása és áthúzása” – nincs szükség szoftverre

etes szórakozás útközben
zze az akár 20 órányi zene- vagy 4 órányi videolejátszást*
vetlen töltés a számítógépről USB-n keresztül
rs letöltések a számítógépéről USB 2.0 kapcsolattal*
 

Philips GoGear
Flash audio- és 
videolejátszó

8 GB*
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Szövegsorok: 7
• Felbontás: QVGA, 320 x 240 pixel, 65 ezer szín
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 2,4 hüvelyk

Hang
• Csatornaszétválasztó: 40 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Rock, Funky, Hip Hop, Techno, Rap
• Frekvenciaválasz: 45–16 k Hz
• Jel-zaj arány: > 85 dB
• Kimenő teljesítmény: 2 x 2,5 mW
• THD: 1%
• Testreszabható hangszínszabályzó

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• ID3 Tag támogatás: Album címe és szerző neve
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Dalszöveggel: .lrc fájl és beágyazott ID3-címkék

Hangrögzítés
• Audiofájl-formátum: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 8 GB
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Zenei memória kapacitása, WMA: Akár 4000 

zeneszám*
• tömeges tárolási osztály megfelelőség

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Állomásbeállítások: 20

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: Nagy sebességű USB 2.0

Kényelem
• Frissíthető firmware
• Funkciók: Billentyűzár
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
• SuperPlay
• Szupergörgetés
• Hangerőszabályzó

Tartozékok
• CD-ROM: Igen, IFU, Device Manager és Media 

Converter
• Fejhallgató: AY3815
• Rövid üzembe helyezési útmutató
• USB-kábel: AY3930

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez
• Médiakonverter a Philips számára: A következő 

formátumokat konvertálja a lejátszóra: AVI 
(Microsoft video1 formátum), MPEG-1, 2, 4, DVD 
(*.vob), MOV, WMV, RM stb. Quicktime (MOV-
hoz) és legalább WMP10 (WMV-hez) szükséges.

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Internet csatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• PC OS: Windows Vista, XP, ME, 2000
• USB: Szabad USB-port

Méretek
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (sz x mé x ma): 93,8 x 12,4 x 55,9
• Termék súlya: 0,075 kg
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 135 x 40 x 212 mm

Feszültség
• Akkumulátorkapacitás: 850 mAh
• akku típusa: LI-Polimer
• Játékidő belső akkuval: Akár 20 órányi audió vagy 

4 órányi videó
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Diavetítés

Videolejátszás
• MPEG4 SP: MEPG4 SP: akár 320 x 240, 384 kb/s 

(videó), 128 kb/s (audió), 8~48 kHz, akár 20 képk./
mp sztereó audió .avi formátumban.

• MPEG4 ASP: MEPG4 ASP: akár 320 x 240, 384 kb/
s (videó), 128 kb/s (audió), 8~48 kHz, akár 15 
képk./mp sztereó audió .avi formátumban.

• WMV9: WMV9 SP: akár 320 x 240, 384 kb/s 
(videó), 128 kb/s (audió), 44,1 kHz, akár 15 képk./
mp sztereó audió .wmv formátumban.

•
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