
 

 

Philips GoGEAR
Mini Tablet με Android™
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16GB*

SA3CNT16K
Αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια στα ακροδάχτυλά σας
Με εκπληκτικό ήχο
Το GoGear Connect είναι η καλύτερη συσκευή ψυχαγωγίας για τις μετακινήσεις σας. Κατεβάστε 

αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια Android. Απολαύστε πλούσιο ήχο από τα ακουστικά 

απομόνωσης ήχου, χάρη στις τεχνολογίες FullSound και Surround για ταινίες ή από το ισχυρό 

ενσωματωμένο ηχείο.

Συνδεθείτε σε έναν ατελείωτο κόσμο εφαρμογών
• Πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια μέσω του Android Market
• Wi-Fi υψηλής ταχύτητας για γρήγορη πρόσβαση στο internet και λήψη εφαρμογών
• Αναπαραγωγή βίντεο HD (720p) για ευκρινή και καθαρή ποιότητα βίντεο

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ήχος surround για ταινίες ώστε να μεταφέρεστε πραγματικά μέσα στη δράση
• Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.
• Ενσωματωμένο ηχείο για να μοιράζεστε την ψυχαγωγία σας

Εύκολα και έξυπνα
• οθόνη αφής 3,2" που ανταποκρίνεται στα αγγίγματα των δαχτύλων σας, για εύκολη 
πλοήγηση

• Philips Songbird: Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, αναπαράγετε, συγχρονίσετε



 Android Market

Απολαύστε σπουδαίες εφαρμογές από το 
Android Market. Κάντε απλώς κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο του GoGear, για να 
συνδεθείτε στο Android Market μέσω Wi-Fi, 
και ξεκινήστε την αναζήτηση για εφαρμογές 
που δημοσιεύονται από αξιόπιστους τρίτους 
παρόχους. Πραγματοποιήστε λήψεις 
παιχνιδιών, εργαλείων και ηλεκτρονικών 
βιβλίων, ή εφαρμογών για να εξατομικεύσετε 
το GoGear σας – δωρεάν ή με μια μικρή 
χρέωση. Η απλή και εύχρηστη διασύνδεση 
σάς επιτρέπει να περιηγείστε έξυπνα μεταξύ 
των διάφορων εφαρμογών που μπορούν να 
ταξινομηθούν κατά βαθμολογία, κατηγορία ή 
δημοτικότητα. Πραγματοποιήστε λήψεις 
εφαρμογών απευθείας στο GoGear σας και 
απολαύστε τις στο λεπτό. Το GoGear κάνει 
κάθε σας στιγμή εν κινήσει ένα 
συναρπαστικό ταξίδι.

Philips Songbird

Το Philips Songbird, ένα απλό, εύχρηστο 
πρόγραμμα που συνοδεύει το GoGear 
player, σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψετε και να αναπαράγετε όλα τα 
μέσα σας, καθώς και να το συγχρονίσετε 
χωρίς κόπο με το Philips GoGear. Τα έξυπνα 
και πανίσχυρα χαρακτηριστικά διαχείρισης 

μουσικής που διαθέτει σάς επιτρέπουν να 
ανακαλύπτετε νέους καλλιτέχνες και μουσικά 
στιλ απευθείας στο πρόγραμμα μέσω 
καταστημάτων μουσικής και μέσων, 
υπηρεσιών και ιστοσελίδων. Αναπαράγετε 
τη δική σας βιβλιοθήκη και μέσα από το 
internet και συγχρονίστε τα πάντα χωρίς 
κόπο από τον υπολογιστή στο Philips 
GoGear.

FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

Ήχος surround για ταινίες

Το surround για ταινίες είναι μια προηγμένη 
τεχνολογία ήχου που αναλύει απευθείας 
οποιαδήποτε πηγή ήχου μιας ταινίας ή 
soundtrack βίντεο δημιουργώντας ένα 
φυσικό σύνολο ήχων με στοιχεία που 
ερμηνεύονται ατομικά και με ακρίβεια. Τα 
επεξεργασμένα στοιχεία ήχου μεταφέρονται 
στη συνέχεια απευθείας σε κάθε αυτί, μέσω 
ενδώτιων ακουστικών. To surround για 
ταινίες παράγει ένα φυσικό ακουστικό 
σκηνικό με βάση το πραγματικό περιεχόμενο 
του soundtrack. Το αποτέλεσμα τοποθετεί 
τον ακροατή στο μέσον της δράσης για μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία surround, σκοπός 
για τον οποίο σχεδιάστηκε από τους 
τεχνικούς ήχου της ταινίας.

Βραβείο καινοτομίας 
CES
Τιμητική διάκριση στην 
κατηγορία φορητών 
συσκευών 
αναπαραγωγής 

πολυμέσων
Το Philips GoGear Connect 3 είναι η 
τέλεια συντροφιά στα ταξίδια σας. 
Διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android 
2.3, ήχο υψηλής πιστότητας και 
δυνατότητα κοινής χρήσης δεδομένων 
με συσκευές με συμβατότητα DLNA. 
Πρόκειται για μια κορυφαία συσκευή 
αναπαραγωγής πολυμέσων: μπορείτε 
να παρακολουθείτε βίντεο με ανάλυση 
έως 720p, να βλέπετε τις φωτογραφίες 
σας και να σερφάρετε στο Διαδίκτυο 
μέσω Wi-Fi. Χάρη στον απεριόριστο 
αριθμό εφαρμογών που υπάρχουν στο 
Android Market, θα βρείτε πολλούς 
ακόμα τρόπους να χρησιμοποιήσετε το 
GoGear Connect 3. Μπορείτε να 
μεταδίδετε μουσική ή βίντεο, να ακούτε 
podcast, να διασκεδάζετε στο YouTube, 
να γράφετε και να λαμβάνετε email, να 
επικοινωνείτε δωρεάν μέσω Skype και 
πολλά ακόμα.
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Λειτουργικό σύστημα
• Android™2.3 Gingerbread: ΝΑΙ

Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ΝΑΙ
• Τύπος: Οθόνη αφής LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 3,2 ίντσες
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 8,13 εκ.
• Ανάλυση: HVGA, 480 x 320 pixel, 262K χρώματα
• Λόγος διαστάσεων: 3:2

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: FullSound2
• Τεχνολογία Sound personalization (προσωπικών 
ρυθμίσεων ήχου): ΝΑΙ

• Ενσωματωμένα ηχεία: ΝΑΙ
• Ισχύς εξόδου ηχείου: 400 mW
• Διαχωρισμός καναλιών: 48 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 18k Hz
• Ισχύς: 2 x 2,5mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: >82 dB
• THD: 0,05% σε 1kHz

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, 3GPP, 

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

• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 5-192 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP, GIF, PNG
• Slide show: ΝΑΙ

Αναπαραγωγή βίντεο
• WMV9: Ανάλυση έως D1 (720 x 480), 30 fps, 
ρυθμός bit έως 3 Mbps σε .wmv container

• MPEG4 SP/ASP: Ανάλυση έως D1 (720 x480), 30 
fps, ρυθμός bit έως 4Mbps σε .avi και .mp4 
container

• MPEG4/ H.264 HP: Ανάλυση έως D1 (720 x480), 
30 fps, ρυθμός bit έως 4Mbps σε .avi και .mp4 
container

• H.263: 3GPP container

Λήψη ήχου
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
• Φορμά αρχείου ήχου: MP3
• Εγγραφή φωνής: MP3
• Εγγραφή ραδιοφώνου FM: MP3

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, 
Πληροφορίες σταθμού, Όνομα σταθμού

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 1100 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: 
Μέχρι 25 ώρες για ήχο ή 15 ώρες για ραδιόφωνο 
ή 4 ώρες για βίντεο

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 115 x 40 x 160 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 58 x 11,2 x 113 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,105 κ.

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 16 GB
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.: ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: Micro USB υψηλής ταχύτητας
• Bluetooth: ΝΑΙ
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Προφίλ 
μεταφοράς αρχείων, Προφίλ OPP (Object push 
profile)

• Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
• Ασύρματο LAN: WIFI 802,11 b/g.

Ευκολία
• Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Superscroll: ΝΑΙ
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας: ΝΑΙ
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου: ΝΑΙ
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου: ΝΑΙ
• Φόρτιση & αναπαραγωγή: κατά τη σύνδεση σε 
υπολογιστή

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: ΝΑΙ
• Αισθητήρας G: ΝΑΙ

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: AY3840
• Καλώδιο USB: AY3945
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: ΝΑΙ

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 

(SP3)/ Vista/ 7
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 
ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και 
αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)

• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο: ΝΑΙ
• Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν: εκκρεμεί

Λογισμικό
• Philips Songbird: ΝΑΙ
Προφορτωμένες εφαρμογές
• Android Market™: ΝΑΙ
• Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: ΝΑΙ
• YouTube™: ΝΑΙ
• Gmail™: ΝΑΙ
• Google Search™: ΝΑΙ
• Google Talk™: ΝΑΙ
• Google Maps™: ΝΑΙ
• Google Calendar™: ΝΑΙ

Συνεργάτες
• 7digital: ΝΑΙ
• Audible: ΝΑΙ
• Aupeo: ΝΑΙ
• Viewster: ΝΑΙ
• Napster: ΝΑΙ
• Skype: ΝΑΙ
•
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* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών 
ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Aπό τη Philips

http://www.philips.com

