
 

 

„Philips“ GoGEAR
Miniplanšetinis 
kompiuteris su 
„Android™“

„Connect 3“
8 GB*

SA3CNT08K
Nesuskaičiuojamos programos ir žaidimai vos palietus
Pagyvinta puikiu garsu
„GoGear Connect“ – tai idealus kelionių pramogų įrenginys. Siųskitės nesuskaičiuojamas 
„Android“ programas ir žaidimus. Mėgaukitės sodriu garsu iš garsą izoliuojančių ausinių, 
kurį užtikrina „FullSound“ ir „Surround for Movies“, arba per galingą integruotą garsiakalbį.

Prisijunkite prie programų pasaulio
• Pasiekite tūkstančius programų ir žaidimų per „Android Market“
• Spartus „Wi-Fi“ – greita prieiga prie interneto ir programų atsisiuntimas
• HD vaizdo įrašų atkūrimas (720p) – puiki vaizdo įrašų kokybė

Nuostabi garso kokybė
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• Erdvinis filmų garsas, kad galėtumėte pasijusti įvykių sūkuryje
• Garsą izoliuojančios ausinės sumažina aplinkos triukšmą
• Integruotas garsiakalbis – pasidalykite pramogomis su kitais

Paprasta ir intuityvu
• 3,2 in talpinis jutiklinis ekranas – lengva naršyti
• „Philips Songbird“: viena paprasta programa atranda, groja ir sinchronizuoja



 „Android Market“

Mėgaukitės puikiomis programomis iš 
„Android Market“. Tiesiog spustelėkite 
piktogramą ant „GoGear“ ir prisijunkite prie 
„Android Market“ per „Wi-Fi“, pradėkite 
ieškoti programų, kurias pateikė patikimi 
trečiųjų šalių teikėjai. Norėdami pritaikyti 
„GoGear“ pagal savo poreikius, atsisiųskite 
žaidimų, įrankių, el. knygų ar programų 
nemokamai arba pigiai. Naudodamiesi aiškia, 
paprasta sąsaja galėsite naršyti po programas, 
kurias galima surūšiuoti pagal įvertinimą, 
kategoriją ar populiarumą. Atsisiųskite 
programas tiesiai į „GoGear“ ir iškart jomis 
naudokitės. „GoGear“ padeda leistis į 
nepakartojamą įspūdžių kelionę.

Philips „Songbird“

Viena paprasta, lengvai naudojama programa, 
kuri jau yra įdiegta „GoGear“ grotuve, – 
„Philips Songbird“ leidžia ieškoti ir leisti visą 
turimą mediją bei sinchronizuoti ją su „Philips 
GoGear“. Jos intuityvios ir patogios muzikos 
valdymo funkcijos suteikia galimybę ieškoti 
naujų atlikėjų ir muzikos stilių tiesiog pačioje 
programoje per muziką ir muzikos 
parduotuves, paslaugas ir svetaines. Leiskite 
bibliotekoje ir internete esančią mediją bei 
sinchronizuokite ją savo kompiuteryje ir 
„Philips GoGear“.

„FullSound™“

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija 
tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite 
mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ 
veikdama pagal papildomo garso apdorojimo 
algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo 
srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos 
skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. 
To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, 
stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų 
skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. 
Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi 
natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos 
gelmių ir privers judėti.

Erdvinis filmų garsas

Erdvinis filmų garsas – tai moderni garso 
technologija, kuri tiesiogiai analizuoja kiekvieną 
filmo ar vaizdo įrašo garso šaltinį ir atkuria 
natūralų garsą su visais jo elementais 
reikiamoje vietoje. Tada apdoroti garso 
elementai siunčiami tiesiogiai į ausines, kurios 
įstatomos į ausis. Erdvinio filmų garso funkcija 
pagal realų garso takelio turinį sukuria natūralią 
akustinę erdvę. Dėl to klausytojas pasijunta 
įvykių sūkuryje ir gali mėgautis natūraliu 
erdviniu garsu – tokiu, kokį numatė filmo garso 
inžinieriai.

Garsą izoliuojančios ausinės

Naudodami garsą izoliuojančias ausines 
mažesniu garsumu išgirsite kiekvieną muzikos 
detalę – to neįmanoma užsidėjus įprastines 
ausines. Įsigilinę į žmogaus ausies kanalo 
anatomiją sukūrėme lenktas garsą 
izoliuojančias ausines, kurios puikiai izoliuoja 
ausies kanalą neleisdamos į jį patekti aplinkos 
garsams, todėl pašalinami nepageidaujami 
foniniai triukšmai, o garsas skleidžiamas tiesiai į 
jūsų ausis. Net nustatę vidutinį garsumo 
nustatymą galėsite išskirti muzikos detales, 
kurių neužgožia triukšmas iš aplinkos. Galite 
naudotis trijų dydžių ausinių kaušeliais, kad jos 
puikiai priglustų.

Integruotas garsiakalbis
Integruotas garsiakalbis – pasidalykite 
pramogomis su kitais.

Spartus „Wi-Fi“
Spartus „Wi-Fi“ – greita prieiga prie interneto 
ir programų atsisiuntimas

CES inovacijų 
apdovanojimas
Nešiojamųjų medijos 
grotuvų produktų 
kategorijos laureatas
„Philips GoGear Connect 

3“ – tobulas kelioninis palydovas su 
sistema „Android 2.3“. Jis pasižymi 
aukštos kokybės garsu ir galimybe dalytis 
turiniu su DLNA palaikančiais įrenginiais. 
Tai puikus muzikos grotuvas, jame galite 
žiūrėti iki 720 p vaizdo įrašus, mėgautis 
nuotraukomis ir naršyti internete per 
„Wi-Fi“ ryšį. O naudodami neribotas 
„Android Market“ programėles, rasite dar 
daugiau būdų panaudoti savo „GoGear 
Connect 3“.
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Operacinė sistema
• „Android™ 2.3 Gingerbread“

Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Tipas: Lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
• Ekrano įstrižainė (coliais): 3,2 in
• Ekrano įstrižainė (cm): 8,13 cm
• Skyra: HVGA, 480 x 320 piks., 262 tūkst. spalvų
• Kraštinių santykis: 3:2

Garsas
• Garsumo gerinimas: „FullSound2“
• Asmeninis garso pritaikymas
• Integruoti garsiakalbiai
• Garsiakalbio išvesties galia: 400 mW
• Kanalo išskyrimas: 48 dB
• Dažninė charakteristika: 20–18k Hz
• Išvesties galia: 2 x 2,5 mW
• Signalo ir triukšmo santykis: > 82 dB
• THD: 0,05 % esant 1 kHz

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA, 3 GPP, 

AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, 
„Ogg Vorbis“

• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 
atlikėjas, albumas

• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA sparta bitais: 5–192 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, BMP, GIF, PNG
• Skaidrių peržiūra

Vaizdo atkūrimas
• WMV9: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 30 fps, 

iki 3 Mbps sparta bitais .wmv failuose
• MPEG4 SP/ASP: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji geba, 

30 fps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose
• MPEG4/ H.264 HP: Iki D1 (720 x 480) skiriamoji 

geba, 30 fps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 
failuose

• H.263: 3GPP failai

Garso įrašymas
• Integruotas mikrofonas: monofoninis garsas
• Garso failų formatas: MP3
• Balso įrašymas: MP3
• FM radijo įrašymas: MP3

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties 

informacija, Stoties pavadinimas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB

• Baterijos talpa: 1100 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 25 val. garso 
įrašų arba 15 val. radijo, arba 4 val. vaizdo įrašų

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• „D-box“ matmenys (PxGxA): 115 x 40 x 160 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 58 x 11,2 x 113 

mm
• Gaminio svoris: 0,105 kg

Saugojimo laikmena
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Integruotos atminties talpa: 8 GB
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: Sparti USB mikrojungtis
• „Bluetooth“
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Failų 

perkėlimo profilis, Objektų siuntimo profilis (OPP)
• „Bluetooth“ versija: 2.1+EDR
• Wireless LAN: WIFI 802.11 b/g.

Patogumas
• Funkcija: Klaviatūros užraktas
• „Superscroll“
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo 

sąsajoje
• Reguliuojamo garsumo riba
• Specialūs garsumo reguliatoriai
• Įkrovimas naudojant: prijungus prie kompiuterio
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Girojutiklis

Priedai
• Ausinės: AY3840
• USB laidas: AY3945
• Greitos pradžios vadovas

Sistemos reikalavimai
• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ 

/ 7
• Interneto ryšys: Taip (kad būtų galima pasiekti 

atnaujintus palaikymo dokumentus, naudotojo 
vadovus, būsimus programinės aparatinės įrangos 
ir kompiuterinės programinės įrangos versijos 
atnaujinimus)

• USB: Laisvas USB prievadas

Ekologiškos specifikacijos
• Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino
• Ekologiškas sertifikuotas produktas: laukiama 

patvirtinimo

Programinė įranga
• Philips „Songbird“

Iš anksto įkeltos programos
• „Android Market™“
• Žiniatinklio naršyklė
• „YouTube™“
• „Gmail™“
• „Google Search™“
• „Google Talk™“
• „Google Maps™“
• „Google Calendar™“

Partneriai
• „7digital“
• „Audible“
• „Aupeo“
• „Viewstar“
• „Napster“
• „Skype“
•
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Specifikacijos
Miniplanšetinis kompiuteris su „Android™“
„Connect 3“ 8 GB* 

* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.

* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės 
sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Pagaminta „Philips“

http://www.philips.com

