
 

 

„Philips“ GoGEAR
MP4 leistuvas su 
prijungiamu garsiakalbiu

„Vibe“ su „GoGEAR“ jungčių 

stotele

4 GB*

SA3DKV04KN
Galingas garsas

Namuose ir kelionėje
Pajuskite kaip atgyja kambarys, kai paleidžiate muziką per „GoGear Vibe“, įstatytą į 
„GoGear“ prijungimo stotelę. O kelionėje iš stotelės muziką galite leisti iki 8 valandų.

Garsiakalbių sistema, atkurianti stulbinamos kokybės garsą
• Neodimio garsiakalbių spinduoliai užtikrina švarų subalansuotą garsą
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• „Bass Reflex“ garsiakalbiai perteikia sodrų, galingą garsą
• 4 W RMS bendra išvesties galia

Papildo jūsų gyvenimą
• Įkraukite „GoGEAR Vibe“ prijungę prie jungčių stotelės
• Iki 8 valandų nepertraukiamos muzika vienu įkrovimu

„GoGear ViBE“ – stulbinamos kokybės garsas keliaujant
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• 1,8 colio visų spalvų ekranas – sklandus ir intuityvus naršymas
• Minkšta ir glotni apdaila, kad būtų patogu naudoti
• „Philips Songbird“: viena paprasta programa atranda, groja ir sinchronizuoja
• Kraukite bateriją vos 5 minutes ir įrašais galėsite mėgautis 90 minučių



 „FullSound™“

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija 
tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso 
detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina 
garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite 
mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ 
veikdama pagal papildomo garso apdorojimo 
algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo 
srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos 
skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. 
To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, 
stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų 
skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. 
Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi 
natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos 
gelmių ir privers judėti.

Philips „Songbird“

Viena paprasta, lengvai naudojama programa, 
kuri jau yra įdiegta „GoGear“ grotuve, – 
„Philips Songbird“ leidžia ieškoti ir leisti visą 
turimą mediją bei sinchronizuoti ją su „Philips 
GoGear“. Jos intuityvios ir patogios muzikos 
valdymo funkcijos suteikia galimybę ieškoti 
naujų atlikėjų ir muzikos stilių tiesiog pačioje 

programoje per muziką ir muzikos 
parduotuves, paslaugas ir svetaines. Leiskite 
bibliotekoje ir internete esančią mediją bei 
sinchronizuokite ją savo kompiuteryje ir 
„Philips GoGear“.

4 W RMS

Ši sistema turi 4 W RMS bendros išvesties galią. 
RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso 
galios matavimo vienetas arba vatais 
matuojama elektros energija, kuri yra 
perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. 
Elektros energijos kiekis, perduodamas į 
garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia 
generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo 
didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Neodimio garsiakalbių sistema
Neodimio garsiakalbių spinduoliai užtikrina 
švarų subalansuotą garsą

Apsaugos technologija
Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo 
telefono trikdžius

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
„Bass Reflex“ garsiakalbiai perteikia sodrų, 
galingą garsą

4,6 cm / 1,8 col. visų spalvų ekranas
4,6 cm (1,8 colio) spalvotame ekrane galima 
lengvai naršyti po valdymo meniu arba muzikos 
failus „GoGear“ grotuve.

Įkraunama itin greitai

Kartais „GoGear“ grotuvą reikia pasiimti į 
biurą, iš jo į namus arba trumpai mankštai, 
tačiau ką daryti, jei per naktį pamiršote jį 
įkrauti. Daugiau nebeteks dėl to nerimauti, nes 
greitojo įkrovimo funkcija neleis jums keliauti 
nuobodžiai ir tyliai. Išmanioji ir patogi „Philips“ 
funkcija suteikia galimybę prijungti „GoGear“ 
prie kompiuterio ar USB kroviklio vos 5 
minutėms ir neįtikėtinai ilgai mėgautis garso 
įrašų atkūrimu – net 90 minučių! Greitasis 
įkrovimas veikia naudodamas daug didesnę 
srovę, kad ličio jonų baterijai būtų akimirksniu 
suteikta reikiama įkrova ir galėtumėte klausytis 
muzikos. 

Įkraukite „GoGEAR“ prijungę prie 
jungčių stotelės
Įkraukite „GoGEAR Vibe“ prijungę prie jungčių 
stotelės

8 valandų muzikos atkūrimas
Iki 8 valandų nepertraukiamos muzika vienu 
įkrovimu

Minkšta ir glotni apdaila
Minkšta ir glotni apdaila, kad būtų patogu 
naudoti
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Ypatybės
MP4 leistuvas su prijungiamu garsiakalbiu
„Vibe“ su „GoGEAR“ jungčių stotele 4 GB*
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Garsas
• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 2 x 2 W

Garsiakalbiai
• Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „GoGear“ įkrovimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE

Prijungimo galimybė
• Lopšio prijungimas: „GoGear ViBE“
• Aux įvestis
• Nuolatinės srovės įvestis

Patogumas
• Specialūs garsumo reguliatoriai
• Įjungimo / išjungimo jungiklis
• Įkrovimas naudojant

Suderinamas su „GoGEAR“
• Suderinama su: ViBE I, ViBE II, Ariaz II, ViBE III

Priedai
• Ausinės: AY3838
• USB laidas: AY3930
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris
• Greitos pradžios vadovas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V AC, 50–60 Hz
• Baterijos tipas: Ličio jonų
• Pakartotinai įkraunamas
• Baterijos talpa: 1600 mAh
• Įkrovimo laikas: 4 val.
• Muzikos klausymo laikas: 8 val.

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• „D-box“ matmenys (PxGxA): 230 x 86 x 204 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 184 x 62 x 81 mm
• Gaminio svoris: 0,3 kg

Vaizdas / ekranas, „GoGEAR ViBE“
• Fono apšvietimas
• Tipas: LCD
• Ekrano įstrižainė (cm): 4,6 cm
• Ekrano įstrižainė (coliais): 1,8 col.
• Skyra: 160 x 128

Garsas, „GoGEAR ViBE“
• Reguliuojamas vienodintuvu
• Vienodintuvo nustatymai: Klasikinė muzika, Fanko 

muzika, Hiphopas, „Jazz“, Rokas, Techno muzika
• Garsumo gerinimas: „FullSound“
• Dažninė charakteristika: 80–18 000 Hz
• Išvesties galia (RMS): 2 x 2,4 mW
• Signalo ir triukšmo santykis: > 84 dB
• Kanalo išskyrimas: 45 dB

Garso atkūrimas, „GoGear ViBE“
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): „Windows 

Media“ DRM nešiojamiesiems įrenginiams 
palaikomos atsisiuntimo ir prenumeratos muzikos 
paslaugos

• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 16, 32, 48, 11,025, 

22,050 kHz
• WMA sparta bitais: 5–320 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 44,1 kHz

Vaizdo atkūrimas, „GoGear ViBE“
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, BMP
• Skaidrių rodymas

Įrašo peržiūra, „GoGear ViBE“
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 piks., 30 fps, 512 kpbs

Laikmena, „GoGear ViBE“
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis
• Integruotos atminties talpa: 4 GB
• Atminties talpa įrašant muziką (MP3): Iki 900 

takelių*

Jungiamumas, „GoGear ViBE“
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Patogumas, „GoGear ViBE“
• Funkcija: Klaviatūros užraktas
• „Superscroll“
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo 

sąsajoje
• Įkrovimas naudojant: prijungus prie kompiuterio
• Reguliuojamo garsumo riba
• Specialūs garsumo reguliatoriai

Sistemos reikalavimai, „GoGear ViBE“
• USB: Laisvas USB prievadas
• Interneto ryšys: Taip (kad būtų galima pasiekti 

atnaujintus palaikymo dokumentus, naudotojo 
vadovus, būsimus programinės aparatinės įrangos 
ir kompiuterinės programinės įrangos versijos 
atnaujinimus)

• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3) / „Vista“ 
/ 7

Galia, „GoGear ViBE“
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB
• Baterijos talpa: 290 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 25 val. garso 

arba 5 val. vaizdo įrašų

Matmenys, „GoGear ViBE“
• Gaminio matmenys (P x A x G): 43,5 x 10,5 x 78,4 
mm
• Gaminio svoris: 0,034 kg

Programinė įranga, „GoGear ViBE“
• Philips „Songbird“

Partneriai, „GoGear ViBE“
• „7digital“
• „Audible“
•
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Specifikacijos
MP4 leistuvas su prijungiamu garsiakalbiu
„Vibe“ su „GoGEAR“ jungčių stotele 4 GB*

* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.

http://www.philips.com

