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Приложения и игри до безкрай, на върха на пръстите ви
Обогатени с превъзходен звук
GoGear Connect е идеалното устройство за забавления, когато сте в движение. Изтегляйте 

приложения и игри за Android до безкрай. Наслаждавайте се на богат звук с неговите 

шумоизолиращи слушалки, благодарение на FullSound и Съраунд звук за филми, или с мощния му 

вграден високоговорител.

Свържете се към цяла една вселена от приложения
• Достъп до хиляди приложения и игри чрез магазина на Android
• Високоскоростен Wi-Fi за бърз достъп до интернет и изтегляне на приложения
• Възпроизвеждане на HD видео (720p) за чиста и ясна картина

Звук с превъзходно качество
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
• Съраунд звук за филми, за да се озовете в центъра на действието
• Слушалки с шумоизолация за минимизиране на околния шум
• Вграден високоговорител, за да споделяте развлеченията си

Лесно и интуитивно
• 3,2" капацитивен сензорен екран за лесна навигация
• Philips Songbird: една опростена програма за откриване, възпроизвеждане и 
синхронизиране



 Магазин на Android

Забавлявайте се с чудесни приложения от 
магазина на Android. Просто щракнете 
върху иконата на вашия GoGear, за да се 
свържете с Магазина на Android чрез Wi-Fi, 
и започнете да търсите приложения, 
публикувани от надеждни външни 
доставчици. Изтегляйте игри, инструменти, 
електронни книги или приложения, за да 
персонализирате своя GoGear – безплатно 
или за малко пари. Ясният, лесен за 
използване интерфейс, позволява да се 
придвижвате интуитивно сред 
приложенията, които могат да се 
подреждат по оценка, категория или 
популярност. Изтегляйте приложения 
директно на вашия GoGear и се 
забавлявайте с тях на момента. С GoGear 
животът в движение се превръща в 
наистина забавно пътуване.

Philips Songbird

Една опростена и лесна за употреба 
програма, включена в комплекта на вашия 
плейър GoGear. Philips Songbird ви дава 
възможност да откривате и 
възпроизвеждате всичката си мултимедия, и 
да я синхронизирате безпроблемно с вашия 
Philips GoGear. Нейните интуитивни и 

мощни функции за управление на музика ви 
позволяват да откривате нови изпълнители 
и музикални стилове директно в програмата 
чрез магазини, услуги и уеб сайтове за 
музика и мултимедия. Възпроизвеждайте 
своята фонотека, както и мултимедия от 
интернет, и синхронизирайте всичко 
безпроблемно от компютър на вашия Philips 
GoGear.

FullSound™

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като я обогатява и подобрява, така че 
напълно се потапяте в музиката - без 
никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с 
истински реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Съраунд звук за филми

Съраунд звукът за филми е авангардна аудио 
технология, която анализира директно 
всеки източник на звук в звуковия съпровод 
на филми и видеоклипове и пресъздава 
естествена звукова сцена с индивидуално и 
прецизно локализирани звукови елементи. 
Обработените звукови елементи се 
изпращат директно във всяко ухо чрез 
слушалките за поставяне в ушите. Съраунд 
звукът за филми създава естествено 
акустично пространство, използвайки 
действителното съдържание на звуковия 
съпровод. С него слушателят се озовава в 
центъра на действието, изцяло потопен в 
картината - точно както е искал филмовият 
звукорежисьор.

Награда за иновации 
от CES
Почетна награда в 
категорията продукти 
"Портативни 
мултимедийни плейъри"

Philips GoGear Connect 3 е идеалният 
спътник при пътуване. Работещ под 
Android 2.3, той може да се похвали със 
звук с висока вярност и възможности за 
споделяне на съдържание със 
съвместими с DLNA устройства. Това е 
един чудесен музикален плейър, на 
който можете да гледате видео с до 
720 p, да се забавлявате със снимките си 
и да сърфирате интернет с Wi-FI връзка. 
Безкрайното многообразие от 
приложения в Магазина на Android ви 
позволява да откриете още много нови 
възможности за използване на вашия 
GoGear Connect 3. Поточно предаване 
на музика и видеоклипове, слушане на 
подкасти, забавление с YouTube, 
писане и получаване на имейли, 
безплатни комуникации чрез Skype и 
още много други възможности са на 
ваше разположение.
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Операционна система
• Android™2.3 Gingerbread: ДА

Картина/дисплей
• Фоново осветление: ДА
• Тип: Тактилен LCD екран
• Размер на екрана по диагонал (инчове): 3,2 инч
• Размер на екрана по диагонал (см): 8,13 см
• Разделителна способност: HVGA, 480 x 320 
пиксела, 262 хил. цвята

• Съотношение на размерите на картината: 3:2

Звук
• Подобрение на звука: FullSound2
• Персонализиране на звука: ДА
• Вградени високоговорители: ДА
• Изходна мощност на високоговорителите: 400 

mW
• Отделяне между каналите: 48 dB
• Честотен обхват: 20 - 18k Hz
• Изходна мощност: 2 x 2,5 mW
• Съотношение сигнал/шум: > 82 dB
• THD: 0,05% при 1 kHz

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA, 

3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, 
MIDI, Ogg Vorbis

• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, BMP, 

GIF, PNG
• Слайдшоу: ДА

Възпроизвеждане на видео
• WMV9: До разделителна способност D1 (720 x 

480), 30 кадъра/сек, скорост до 3 Mbps в .wmv 
контейнер

• MPEG4 SP/ASP: До разделителна способност D1 
(720 x 480), 30 кадъра/сек, скорости до 4 Mbps в 
.avi и .mp4 контейнери

• MPEG4/ H.264 HP: До разделителна способност 
D1 (720 x 480), 30 кадъра/сек, скорости до 4 
Mbps в .avi и .mp4 контейнери

• H.263: 3GPP контейнер

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Звуков файлов формат: MP3
• Записване на реч: MP3
• Запис от FM радио: MP3

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, 

Информация за станцията, Име на станцията

Power
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Акумулаторна: Да, през USB
• Капацитет на батериите: 1100 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 25 часа 
аудио или 15 часа радио или 4 часа видео

Размери
• Тип опаковка: D-box
• Размери на D-кутията (Ш x Д x В): 115 x 40 x 160 
мм

• Размери на изделието (ШxДxВ): 58 x 11,2 x 113 
мм

• Тегло на изделието: 0,105 кг

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Капацитет на вградената памет: 16 GB
• Съответства на класа външна памет: ДА

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: Високоскоростен микро USB порт
• Bluetooth: ДА
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Профил за 
прехвърляне на файлове, Object Push профил

• Версия на Bluetooth: 2.1+EDR
• Безжична локална мрежа: WIFI 802.11 b/g.

Удобство
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Superscroll: ДА
• Индикатор за изтощена батерия: ДА
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Ограничаване на силата на звука с възможност 
за персонализиране: ДА

• Специални бутони за управление на звука: ДА
• Заредете и пуснете: когато е свързан с 
компютър

• Възможност за надстройване на фърмуера: ДА
• G-сензор: ДА

Аксесоари
• Слушалки: AY3840
• USB кабел: AY3945
• Ръководство за бързо инсталиране: ДА

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP 

(SP3)/ Vista/ 7
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• USB: Свободен USB порт

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка: ДА
• Сертифициран екологичен продукт: предстои

Софтуер
• Philips Songbird: ДА
Фабрично заредени приложения
• Android Market™: ДА
• Уеб браузър: ДА
• YouTube™: ДА
• Gmail™: ДА
• Google Search™: ДА
• Google Talk™: ДА
• Google Maps™: ДА
• Google Calendar™: ДА

Партньори
• 7digital: ДА
• Audible: ДА
• Aupeo: ДА
• Viewster: ДА
• Napster: ДА
• Skype: ДА
•
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* Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA 
кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* От Philips

http://www.philips.com

