
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó dokkolós 
hangsugárzóval

ViBE GoGear Dock kiegészítővel

4 GB*-os

SA3DKV04KN
Erőteljes hangzás

Otthon és utazás közben egyaránt
Tapasztalja meg, hogyan kel életre a szoba, amikor a GoGear Vibe lejátszóját a GoGear 
dokkolóba csatlakoztatja, és megszólal a zene! Útközben pedig akár 8 órán át is élvezheti 
a zenét a dokkolóról.

Kivételes hangminőséget nyújtó dokkolós hangszóró
• A neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangvisszaadásért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• Bass Reflex hangsugárzók az erőteljes és mély hangokért
• 4 W kimeneti RMS összteljesítmény

Minőséget hoz életébe
• Töltse GoGear Vibe készülékét dokkoláskor
• Non-stop zenelejátszás 8 órán keresztül egy teljes töltéssel

GoGear ViBE - kivételes hangzás útközben
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• 1,8"-es színes kijelző az egyszerű és intuitív navigációhoz
• Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és egyszerű használatért
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• Gyorstöltés 90 perces lejátszáshoz, mindössze 5 perc alatt



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD-zene élményében 
részesül –– torzítás nélkül. Az utólagos 
hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

Philips Songbird

A GoGear lejátszón megtalálható egyszerű, 
könnyen kezelhető program, a Philips Songbird 
segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes 
médiafájlját, és gond nélkül szinkronizálhatja 
Philips GoGear készülékével. Az intuitív és 
hatékony zenekezelési funkciókkal új 
előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel 
közvetlenül a programban, zene- és 

médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak 
segítségével. Játssza le saját könyvtárát és 
médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja 
őket egyszerűen PC-jéről a Philips GoGear 
készülékre.

4 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 4 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Neodímium hangszóró-meghajtók
A neodímium hangszórók a tiszta, 
kiegyensúlyozott hangvisszaadásért

Árnyékolási technológia
Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta 
interferencia blokkolására

Bass Reflex hangsugárzók
Bass Reflex hangsugárzók az erőteljes és mély 
hangokért

4,6 cm-es (1,8"-es) színes kijelző
A 4,6 cm-es (1,8"-es) színes kijelző 
megkönnyíti a navigálást a vezérlőmenüben 

vagy a GoGear lejátszón lévő zenefájlok 
között.

Rövid töltési idő

Néha előfordul, hogy a GoGear lejátszóra csak 
az otthon és a munkahely között, vagy egy 
rövid futáshoz lenne szükség, viszont előző 
éjszaka nem lett feltöltve. Búcsút mondhat a 
bosszúságnak, az unalomnak és a csendes 
utazásoknak a Fast Charge gyorsfeltöltéssel. A 
Philips intelligens és kézenfekvő megoldása 
lehetővé teszi a GoGear számítógéphez vagy 
USB töltőhöz való csatlakoztatását, és az 5 
perc töltésért cserébe szédületes, 90 perces 
audiolejátszás jár! A Fast Charge a sokkal 
magasabb áramszintek alkalmazásával működik, 
amely pillanatok alatt szolgálja ki a lítium-ion 
akkumulátor energiaigényét,... és tartja életben 
a zenét. 

Töltse GoGear készülékét dokkoláskor
Töltse GoGear Vibe készülékét dokkoláskor

Zenelejátszás 8 órán keresztül
Non-stop zenelejátszás 8 órán keresztül egy 
teljes töltéssel

Lágy és sima kidolgozás
Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és 
egyszerű használatért
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Fénypontok
MP4 lejátszó dokkolós hangsugárzóval
ViBE GoGear Dock kiegészítővel 4 GB*-os 
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• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2 W

Hangszórók
• Bass Reflex hangsugárzók
• Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: GoGear töltése
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE

Csatlakoztathatóság
• Bölcsős csatlakozás: GoGear ViBE
• Aux be
• DC bemenet

Kényelem
• Külön hangerőszabályzók
• Be/kikapcsoló
• Töltsön és játsszon

GoGear készülékkel kompatibilis
• Kompatibilitás:: ViBE I, ViBE II, Ariaz II, ViBE III

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3838
• USB kábel: AY3930
• Váltakozó áram/egyenáram adapter
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V váltakozó feszültség, 50-60 

Hz
• Akkumulátor típusa: Li-ion
• Újratölthető
• Akkumulátorkapacitás: 1600 mAh
• Töltési idő: 4 óra
• Zenelejátszási idő: 8 óra

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 230 x 86 x 

204 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 184 x 62 x 81 mm
• Termék tömege: 0,3 kg

Kép/kijelző, GoGear ViBE
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (cm): 4,6 cm
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,8 hüvelyk
• Felbontás: 160 x 128

Hangzás, GoGear ViBE
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Funky, 

Hip Hop, Jazz, Rock, Techno
• Hangkiemelés: FullSound
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,4 mW
• Jel-zaj arány: > 84 dB
• Csatornaszétválasztás: 45 dB

Audiólejátszás, GoGear ViBE
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; zeneszolgáltatások 
letöltése és előfizetése

• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 16, 32, 48, 

11,025, 22,050 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8, 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 44,1 kHz

Képlejátszás, GoGear ViBE
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP
• Diavetítés

Videólejátszás, GoGear ViBE
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 pixel, 30 kép/s, 512 kbps

Médiatárolás, GoGear ViBE
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Beépített memória kapacitása: 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 900 

zeneszám*

Csatlakoztathatóság, GoGear ViBE
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: USB 2.0

Kényelem, GoGear ViBE
• Funkció: Vibe 4 GB*-os
• Szupergörgetés
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás
• Külön hangerőszabályzók

Rendszerkövetelmények,GoGear ViBE
• USB-vel: Szabad USB-port
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Tápellátás, GoGear ViBE
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 290 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 25 órányi audió vagy 5 

órányi videó

Méretek, GoGear ViBE
• Termék méretei (sz x mé x ma): 43,5 x 10,5 x 78,4 

mm
• Termék tömege: 0,034 kg

Szoftver, GoGear ViBE
• Philips Songbird
Partnerek, GoGear ViBE
• 7digital
• Audible
•
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Műszaki adatok
MP4 lejátszó dokkolós hangsugárzóval
ViBE GoGear Dock kiegészítővel 4 GB*-os 

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.
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