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Sayısız uygulama ve oyun parmaklarınızın ucunda
Üstün ses kalitesi
GoGear Connect, hareket halindeyken kullanabileceğiniz en ideal eğlence cihazıdır. Sayısız 
Android uygulaması ve oyun indirin. FullSound ve Surround for Movies sayesinde ses yalıtımlı 
kulaklıklardan mükemmel ses çıkışı alın ya da müziğinizi güçlü dahili hoparlörden dinleyin.

Zengin bir uygulama dünyasına merhaba deyin
• Android Market ile binlerce uygulamaya ve oyuna erișin
• Hızlı internet erișimi ve hızlı uygulama indirme imkanı için yüksek hızlı Wi-Fi
• Parlak ve canlı bir video kalitesi için HD video oynatma (720p)

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin
• Ortam gürültüsünü en aza indirgeyen Ses Yalıtımlı kulaklık
• Eğlence deneyimini paylașmak için yerleșik hoparlör

Kolay ve sezgisel
• Kolay navigasyon için 3,2" kapasitif dokunmatik ekran
• Philips Songbird: keșfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program



 Android Market

Android Market'te sunulan mükemmel 
uygulamaların keyfini çıkarın. Wi-Fi üzerinden 
Android Market'e bağlanmak için 
GoGear'ınızdaki simgeyi tıklatın ve güvenilir 
üçüncü taraf sağlayıcıların sunduğu 
uygulamalarda arama yapın. Ücretsiz veya çok 
düșük bir bedel karșılığında oyunlar, araçlar, e-
kitaplar veya uygulamalar indirerek 
GoGear'ınızı kișiselleștirin. Kullanımı kolay 
arayüz sayesinde puana, kategoriye veya 
popülerliğe göre sıralanmıș uygulamalar 
arasında sezgisel olarak gezinebilirsiniz. 
Uygulamaları doğrudan GoGear'ınıza kurun ve 
anında keyfini çıkarmaya bașlayın. GoGear, 
hareketli hayatı daha eğlenceli hale getiriyor.

Philips Songbird

GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, 
kullanımı kolay bir program olan Philips 
Songbird sayesinde ortam dosyalarını keșfedin, 
oynatın ve Philips GoGear'ınız ile zahmetsizce 
senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik 
yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve 
müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden 
bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, 
servisler ve web sitelerinden keșfedin. Kendi 

kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam 
dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile 
Philips GoGear'ınız arasında senkronize edin.

FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Filmler için surround ses

Filmler için surround ses, bir film veya video 
parçasındaki her bir ses kaynağını doğrudan 
analiz ederek, bağımsız olarak ve tam anlamıyla 
vurgulanan ses unsurlarıyla doğal bir ses çıkıșı 
sağlar. İșlenen ses unsurları daha sonra kulakiçi 
kulaklıklar yoluyla kulaklarınıza yönlendirilir. 
Filmler için surround ses, ses parçasının gerçek 
içeriğine dayalı doğal akustik bir ortam yaratır. 
Sonuçta dinleyiciler kendilerini, filmin ses 

mühendisinin asıl amaçladığı șekilde benzersiz 
bir surround ses deneyiminin ortasında bulur.

CES Yenilikçilik Ödülü
2012 Uluslararası CES 
Yenilikçi Tasarım ve 
Mühendislik Ödülleri
Philips GoGear Connect 3, 
Android 2.3'ün mükemmel 

yol arkadașıdır; Hi-Fi ses kalitesine ve 
DLNA uyumlu cihazlarla içerik paylașma 
özelliğine sahiptir. Bu harika müzik çalarla 
720 p'ye kadar video izleyebilir, 
fotoğraflarınıza göz atabilir, Wi-Fi ile 
İnternette gezinebilirsiniz. Android 
Market'te bulunan sınırsız sayıdaki 
uygulamayla GoGear Connect 3'ü çok 
farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. 
İnternetten müzik dinleyin, video izleyin, 
pod yayınları dinleyin, YouTube'a göz atın, 
e-posta gönderip alın, Skype ile ücretsiz 
iletișimden faydalanın ve çok daha fazla 
özelliği kullanın.

CES Yenilikçilik Ödülü
Portatif Medya Oynatıcılar 
ürün kategorisinde ödüllü
Philips GoGear Connect 3, 
Android 2.3'ün mükemmel 
yol arkadașıdır; Hi-Fi ses 

kalitesine ve DLNA uyumlu cihazlarla 
içerik paylașma özelliğine sahiptir. Bu 
harika müzik çalarla 720 p'ye kadar video 
izleyebilir, fotoğraflarınıza göz atabilir, Wi-
Fi ile İnternette gezinebilirsiniz. Android 
Market'te bulunan sınırsız sayıdaki 
uygulamayla GoGear Connect 3'ü çok 
farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. 
İnternetten müzik dinleyin, video izleyin, 
pod yayınları dinleyin, YouTube'a göz atın, 
e-posta gönderip alın, Skype ile ücretsiz 
iletișimden faydalanın ve çok daha fazla 
özelliği kullanın.
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İșletim Sistemi
• Android™ 2.3 Gingerbread

Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD Dokunmatik ekran
• Çapraz ekran boyutu (inç): 3,2 inç
• Çapraz ekran boyutu (cm): 8,13 cm
• Çözünürlük: HVGA, 480 x 320 piksel, 262 bin renk
• En-boy oranı: 3:2

Ses
• Ses Geliștirme: FullSound2
• Sesi kișiselleștirme
• Dahili hoparlörler
• Hoparlör çıkıș gücü: 400 mW
• Kanal ayırma: 48 dB
• Frekans tepkisi: 20 - 18k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,5mW
• Sinyal gürültü oranı: > 82 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, 

AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP, GIF, PNG
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• WMV9: .wmv için D1(720 x 480) çözünürlük, 30 

fps kare hızı, 3 Mbps'e kadar bit hızı
• MPEG4 SP/ASP: .avi ve .mp4 için D1(720 x 480) 

çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
• MPEG4/ H.264 HP: .avi ve .mp4 için D1(720 x 480) 

çözünürlük, 30 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
• H.263: 3GPP bölümü

Ses Kaydı
• Dahili mikrofon: mono
• Ses dosyası formatı: MP3
• Ses kaydı: MP3
• FM radyo kaydı: MP3

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon 

Bilgileri, İstasyon Adı

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 1100 mAh
• Dahili pille çalma süresi: En fazla 25 saat müzik, 15 

saat radyo veya 4 saat video

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• D-box boyutları (GxDxY): 115 x 40 x 160 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 58 x 11,2 x 113 mm
• Ürün ağırlığı: 0,105 kg

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Dahili hafıza kapasitesi: 16 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı mikro USB
• Bluetooth
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Dosya aktarım 

profili, Nesne gönderme profili
• Bluetooth sürümü: 2.1+EDR
• Kablosuz LAN: WIFI 802.11 b/g.

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș takımı kilidi
• Superscroll
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Kișiye özel ses düzeyi sınırı
• Özel ses düzeyi kontrolleri
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken
• Yükseltilebilir bellenim
• G-sensor

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3840
• USB kablosu: AY3945
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• USB: Boș USB portu

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün
• Onaylı çevreci ürün: beklemede

Yazılım
• Philips Songbird

Hazır Yüklü Uygulamalar
• Android Market™
• Web Tarayıcısı
• YouTube™
• Gmail™
• Google Search™
• Google Talk™
• Google Maps™
• Google Calendar™

İș ortakları
• 7digital
• Audible
• Aupeo
• Viewster
• Napster
• Skype
•
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* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Philips'ten

http://www.philips.com

