
 

 

Philips GoGEAR
Mini Tablet with se 
systémem Android™

Connect 3
16 GB*

SA3CNT16K
Nekonečná řada aplikací a her na dosah ruky
Vynikající zvuk
Přehrávač GoGear Connect je ideální zařízení pro zábavu na cestách. Stahujte nekonečnou řadu aplikací 

a her pro systém Android. Bavte se bohatým zvukem ze zvukově izolovaných sluchátek (vybavených 

technologií FullSound a prostorovým zvukem pro filmy) nebo výkonného integrovaného reproduktoru.

Připojte se do světa aplikací
• Přístup k tisícům aplikací a her prostřednictvím služby Android Market
• Vysokorychlostní připojení Wi-Fi poskytuje rychlý přístup k Internetu a stahování aplikací
• Přehrávání videa v rozlišení HD (720p) poskytuje ostrý a čistý kvalitní obraz

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Prostorový zvuk filmů vás vtáhne do středu dění
• Zvukově izolovaná sluchátka minimalizují hluk okolí
• Vestavěný reproduktor pro sdílení zábavy

Snadný a intuitivní
• 3,2" dotyková obrazovka pro snadné procházení
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program pro objevy, přehrávání a synchronizaci



 Android Market

Užijte si skvělé aplikace ze služby Android 
Market. Stačí kliknout na ikonu v zařízení 
GoGear pro připojení ke službě Android 
Market prostřednictvím Wi-Fi a začněte 
s vyhledáváním aplikací publikovaných 
důvěryhodnými poskytovateli třetích stran. 
Stahujte hry, nástroje, e-knihy nebo aplikace, 
pomocí nichž můžete přizpůsobit své zařízení 
GoGear – to vše zdarma nebo za nepatrnou 
částku. Přehledné a snadno použitelné 
rozhraní umožňuje intuitivní procházení 
aplikacemi, které lze setřídit podle hodnocení, 
kategorie nebo popularity. Aplikace můžete 
stahovat přímo do svého zařízení GoGear a 
okamžitě je začít využívat. Zařízení GoGear 
změní život na cestách na vzrušující výlet.

Aplikace Philips Songbird

Jeden jednoduchý program se snadným 
použitím, který se dodává s přehrávačem 
GoGear, tedy Philips Songbird, vám umožní 
najít a přehrát všechna vaše média a hladce je 
synchronizovat s přehrávačem Philips GoGear. 
Jeho intuitivní a výkonné funkce správy hudby 
umožňují objevovat nové interprety a hudební 
styly přímo v programu prostřednictvím 
obchodů, služeb a webů s médii a hudbou. 
Přehrávejte si vlastní knihovnu a média 
z internetu a vše hladce synchronizujte 
z počítače do přehrávače Philips GoGear.

FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 
zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Philips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 
jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

Prostorový zvuk filmů

Prostorový zvuk filmů představuje pokročilou 
technologii zvuku, která přímo analyzuje 
jednotlivé zdroje zvuku filmu nebo zvukové 
stopy videa a znovu vytváří přirozené zvukové 
jeviště se zvukovými prvky, které jsou 
jednotlivě a přesně umístěny. Zpracované 
zvukové prvky jsou poté přímo směrovány do 
každého ucha prostřednictvím sluchátek do 
uší. Prostorový zvuk filmů vytváří přirozený 
akustický prostor založený na aktuálním 
obsahu zvukové stopy. Výsledkem je, že 
posluchač je vtáhnut do středu dění a zažije 
pohlcující zážitek prostorového zvuku – 
přesně tak, jak zamýšleli filmoví zvukaři.

Zvukově izolovaná sluchátka

Díky zvukové izolaci sluchátek uslyšíte větší 
hudební detaily při nižší hlasitosti než u 
běžných sluchátek. Na základě důkladné 
znalosti anatomie kanálu lidského ucha vytváří 
zakřivený akustický design zvukové izolace 
sluchátka dokonalé těsnění mezi zdrojem 
okolního hluku a ušním kanálem a tak během 
přímého dodávání zvuku do uší odstraňuje 
nežádoucí hluk na pozadí. I při nastavení na 
střední hlasitost tak můžete rozeznat hudební 
detaily, aniž byste byli rozptylováni okolím. 
Gumové nástavce sluchátek jsou k dispozici ve 
třech velikostech a poskytují tak dokonalé 
uchycení.

Vestavěný reproduktor
Vestavěný reproduktor pro sdílení zábavy.

Ocenění CES za 
inovaci
Výherce v kategorii 
výrobků – přenosné 
přehrávače médií
Přehrávač médií Philips 

GoGear Connect 3 je ideální společník na 
cesty, se systémem Android 2.3 se může 
pochlubit vysoce kvalitním zvukem a 
možností sdílení obsahu prostřednictvím 
technologie DLNA. Jedná se o vynikající 
hudební přehrávač, umí přehrávat 720p 
videa, zobrazit obrázky a prohlížet 
internet prostřednictvím rozhraní Wi-Fi. 
Díky neomezenému počtu aplikací 
v obchodě Android Market můžete 
využívat přehrávač GoGear Connect 3 
mnoha způsoby. Streamujte hudbu nebo 
videa, poslouchejte podcasty, 
vychutnávejte si videa na YouTube, 
posílejte a čtěte e-maily, volejte bezplatně 
přes aplikaci Skype a k dispozici je spousty 
dalších aktivit.
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Operační systém
• Android™ 2.3 Gingerbread: Ano

Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Typ: Dotykový LCD displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,2 palců
• Úhlopříčka obrazovky, cm: 8,13 cm
• Rozlišení: HVGA, 480 x 320 pixelů, 262 tisíc barev
• Poměr stran: 3:2

Zvuk
• Vylepšení zvuku: FullSound2
• Přizpůsobení zvuku: Ano
• Vestavěné reproduktory: Ano
• Výstupní výkon reproduktoru: 400 mW
• Separace kanálů: 48 dB
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 x 2,5 mW
• Odstup signál/šum: > 82 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,05 % na 

frekvenci 1 kHz

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, 3GPP, 

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

• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, BMP, GIF, PNG
• Prezentace: Ano

Přehrávání videa
• WMV9: Rozlišení až D1 (720 x 480), 30 snímků/s, 

přenosová rychlost až 3 Mb/s ve formátu .wmv
• MPEG4 SP/ASP: Rozlišení až D1 (720 x 480), 

30 snímků za sekundu, přenosové rychlosti až 
4 Mb/s ve formátech .avi a .mp4

• MPEG4 / H.264 HP: Rozlišení až D1 (720 x 480), 
30 snímků za sekundu, přenosové rychlosti až 
4 Mb/s ve formátech .avi a .mp4

• H.263: Formát 3GPP

Záznam zvuku
• Vestavěný mikrofon: Mono
• Formát audiosouboru: MP3
• Nahrávání hlasu: MP3
• Nahrávání rádia VKV: MP3

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Informace 

o stanici, Název stanice

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 1100 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 25 hodin pro 

audio, 15 hodiny pro rádio a 4 hodiny pro video

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 115 x 40 x 160 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 58 x 11,2 x 113 mm
• Hmotnost výrobku: 0,105 kg

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 16 GB
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní rozhraní mikro USB
• Bluetooth: Ano
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil přenosu 

souborů, Profil Object push
• Verze Bluetooth: 2,1 + EDR
• Bezdrátové připojení k síti LAN: WIFI 802.11 b/g.

Pohodlí
• Funkce: Zámek klávesnice
• Navigace Superscroll: Ano
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Přizpůsobitelné omezení hlasitosti: Ano
• Vyhrazené ovladače hlasitosti: Ano
• Nabíjení a přehrávání: při připojení k počítači
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• G-senzor: Ano

Příslušenství
• Sluchátka: AY3840
• Kabel USB: AY3945
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• Připojení k internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• USB: Volný port rozhraní USB

Ekologické specifikace
• Bezolovnatý pájený výrobek: Ano
• Certifikovaný zelený výrobek: čeká na vyřízení

Software
• Aplikace Philips Songbird: Ano

Předinstalované aplikace
• Android Market™: Ano
• Internetový prohlížeč: Ano
• YouTube™: Ano
• Gmail™: Ano
• Google Search™: Ano
• Google Talk™: Ano
• Mapy Google™: Ano
• Kalendář Google™: Ano

Partneři
• 7digital: Ano
• Audible: Ano
• Aupeo: Ano
• Viewster: Ano
• Napster: Ano
• Služba Skype: Ano
•
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Specifikace
Mini Tablet with se systémem Android™
Connect 3 16 GB* 

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Od společnosti Philips

http://www.philips.com

