
 

 

Philips GoGEAR
Minisurfplatta med 
Android™

Anslut 3
8 GB*

SA3CNT08K
Massor av appar och spel inom räckhåll

Suveränt ljud
GoGear Connect är den perfekta underhållningsenheten i farten. Ladda ned oändligt med 
Android-appar och spel. Njut av fylligt ljud i de ljudisolerade hörlurarna tack vare 
FullSound och Surround for Movies, eller från den kraftfulla integrerade högtalaren.

Anslut till en värld av appar
• Åtkomst till tusentals appar och spel via Android Market
• Höghastighets-Wi-Fi för snabb internetuppkoppling och nedladdning av appar
• HD-videouppspelning (720p) för klar och tydlig videokvalitet

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Surround för filmer placerar dig mitt i handlingen
• Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet
• Inbyggd högtalare så att du kan dela din underhållningsupplevelse

Enkel och intuitiv
• 3,2-tums kapacitiv pekskärm för enkel navigering



 Android Market

Njut av fantastiska program från Android 
Market. Klicka bara på ikonen på din GoGear 
för att ansluta till Android Market via WiFi och 
börja söka efter program som har publicerats 
av tillförlitliga tredjepartsleverantörer. Ladda 
ned spel, verktyg och e-böcker eller program 
till din GoGear – gratis eller till en låg avgift. 
Det tydliga, lättanvända gränssnittet låter dig 
bläddra intuitivt genom program som kan 
sorteras efter betyg, kategori eller popularitet. 
Ladda ned program direkt till din GoGear för 
omgående njutning. När du är på resa gör 
GoGear ditt liv till en hisnande upplevelse.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 

och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Surround för filmer

Surround för filmer är en avancerad ljudteknik 
som direkt analyserar varje ljudkälla i ett film- 
eller videoljudspår för att återskapa en naturlig 
ljudbild med ljudelement som är individuellt 
och exakt lokaliserade. De behandlade 
ljudelementen skickas sedan direkt till örat via 
In-Ear-hörlurar. Surround för filmer genererar 
ett naturligt akustiskt utrymme som baseras på 
ljudspårets faktiska innehåll. Resultatet blir att 
lyssnaren hamnar mitt i händelsernas centrum 
och får en omslutande surroundupplevelse – 
precis som filmens ljudtekniker tänkte sig.

Ljudisolerade hörlurar

Med ljudisolerade hörlurar kan du höra fler 
detaljer i musiken på lägre volym än vad som är 
möjligt med vanliga hörlurar. 
Ljudisoleringshörluren är baserad på en 
ingående förståelse av hörselgångens anatomi, 
och dess design med vinklad ljudkanal skapar 
en perfekt tätning mellan källan till 

bakgrundsljudet och hörselgången. På så sätt 
elimineras oönskat bakgrundsljud samtidigt 
som ljudet leds direkt till dina öron. T.o.m. vid 
måttlig volyminställning kan du urskilja detaljer 
i musiken utan bakgrundsljud från omgivningen. 
Hörlurarnas skydd finns i tre storlekar för 
bästa passform.

Inbyggd högtalare
Inbyggd högtalare så att du kan dela din 
underhållningsupplevelse.

Höghastighets-Wi-Fi
Höghastighets-Wi-Fi för snabb 
internetuppkoppling och nedladdning av appar

3,2-tums kapacitiv pekskärm
3,2-tums kapacitiv pekskärm för enkel 
navigering

HD-videouppspelning (720p)
HD-videouppspelning (720p) för klar och tydlig 
videokvalitet

CES Innovation Award
Vinnare i 
produktkategorin Bärbara 
mediespelare
Philips GoGear Connect 3 
är den perfekta 

underhållningsenheten i farten för 
Android 2.3, den har hög ljudkvalitet och 
funktioner för att dela innehåll med 
DLNA-kompatibla enheter. Det är en 
fantastisk musikspelare – du kan visa 
videoklipp med upp till 720 p, visa bilder 
och surfa på nätet med Wi-Fi. Med det 
obegränsade antalet appar på Android 
Market kan du hitta många fler sätt att 
använda din GoGear Connect 3. Du kan 
strömma musik eller videor, lyssna på 
poddsändningar, använda YouTube, skriva 
och ta emot e-post, kommunicera 
kostnadsfritt via Skype och mycket mer.
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Minisurfplatta med Android™
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Operativsystem
• Android™2.3 Gingerbread

Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Typ: Pekkänslig LCD-skärm
• Diagonal skärmstorlek (tum): 3,2 tum
• Diagonal skärmstorlek (cm): 8,13 cm
• Upplösning: HVGA, 480 x 320 bildpunkter, 

262 000 färger
• Bildförhållande: 3:2

Ljud
• Ljudförbättring: FullSound2
• Sound Personalization
• Inbyggda högtalare
• Uteffekt för högtalare: 400 mW
• Kanalseparering: 48 dB
• Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 2,5 mW
• Signal/brusförhållande: > 82 dB
• THD: 0,05 % vid 1 kHz

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, 3GPP, 

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

• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG
• Bildspel

Videouppspelning
• WMV9: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, 

bithastighet upp till 3 Mbit/s i .wmv-behållare
• MPEG4 SP/ASP: Upp till D1-upplösning (720 x 

480), 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- 
och .mp4-behållare

• MPEG4/ H.264 HP: Upp till D1-upplösning (720 x 
480), 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- 
och .mp4-behållare

• H.263: 3GPP-behållare

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Format för ljudfiler: MP3
• Röstinspelning: MP3
• FM-radioinspelning: MP3

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB

• Batterikapacitet: 1 100 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 25 timmars ljud 

eller 15 timmars radio eller 4 timmars video

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• D-låda, mått (BxDxH): 115 x 40 x 160 mm
• Produktmått (B x D x H): 58 x 11,2 x 113 mm
• Produktvikt: 0,105 kg

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Inbyggt minne (RAM): 8 GB
• Masslagringsklasskompatibel

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: High Speed micro USB
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, 

Filöverföringsprofil, Object Push Profile
• Bluetooth-version: 2.1 +EDR
• Trådlöst LAN: WIFI 802.11 b/g.

Bekvämlighet
• Funktion: Lås för knappsats
• Super Scroll™
• Indikator för låg batterinivå
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet
• Anpassningsbar volymbegränsning
• Särskilda volymkontroller
• Ladda och spela: vid anslutning till dator
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• G-sensor

Tillbehör
• Hörlurar: AY3840
• USB-kabel: AY3945
• Snabbstartguide

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• USB: Ledig USB-port

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar
• Certifierad som miljövänlig produkt: sökt

Programvara
• Philips Songbird

Förladdade program
• Android Market™
• Webbläsare
• YouTube™
• Gmail™
• Google Search™
• Google Talk™
• Google Maps™
• Google Calendar™

Partners
• 7 digital
• Ljud
• Aupeo
• Viewster
• Napster
• Skype
•

SA3CNT08K/12

Specifikationer
Minisurfplatta med Android™
Anslut 3 8 GB*

* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Från Philips

http://www.philips.com

