
 

 

Philips GoGEAR
MP4-speler met docking-
luidspreker

ViBE met GoGear-dock
4 GB*

SA3DKV04KN
Krachtig geluid

Thuis en onderweg
De hele ruimte komt tot leven wanneer u de GoGear Vibe op het GoGear-dock zet en 
uw muziek afspeelt. Met een speelduur tot 8 uur hebt u dankzij dit dock onderweg altijd 
uw favoriete nummers bij de hand.

Docking-luidspreker met geluid van topkwaliteit
• Neodymium-luidsprekers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
• Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtig, diep geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Een aanvulling op uw leven
• Laad uw GoGear Vibe op bij plaatsing op het dockstation
• Tot wel 8 uur onafgebroken muziek afspelen na één keer volledig opladen

GoGear ViBE - superieur geluid voor onderweg
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Kleurenscherm van 1,8 inch voor een vloeiende en intuïtieve navigatie
• Zachte en gestroomlijnde afwerking voor veel comfort en gebruiksgemak
• Snel opladen binnen 5 minuten voor 90 minuten afspeeltijd



 FullSound™

De innovatieve FullSound-technologie van 
Philips herstelt sonische details van 
gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige 
wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en 
verbeterd en u geniet van muziek zonder 
vervorming. FullSound is gebaseerd op een 
algoritme voor geluidsnabewerking en 
combineert de geroemde expertise van Philips 
op het gebied van muziekreproductie met de 
kracht van de hypermoderne Digital Signal 
Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas 
met meer diepte en impact, helderder 
stemgeluid en instrumenten, en meer detail. 
Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, 
in levensecht geluid dat u van binnen voelt en 
waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

4 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 4 W RMS. RMS staat voor Root Mean 

Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 
die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Neodymium-luidsprekerdrivers
Neodymium-luidsprekers zorgen voor een 
puur, gebalanceerd geluid

Storingwerende technologie
Storingwerende technologie om storing door 
mobiele telefoons te voorkomen

Bass Reflex-luidsprekers
Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtig, 
diep geluid

4,6 cm (1,8") kleurenscherm
Kleurenscherm van 4,6 cm (1,8") voor een 
vloeiende navigatie binnen het bedieningsmenu 
of de muziekbestanden van uw GoGear-speler.

Snel opladen

Soms wilt u de GoGear-speler gebruiken 
wanneer u naar uw werk gaat, op weg terug 
naar huis bent of wanneer u een stukje wilt 
gaan lopen, maar komt u erachter dat u hem 
vergeten bent op te laden. Met Fast Charge 
kunt u gerust dag zeggen tegen de frustratie en 
saaie, stille reizen. Als u uw GoGear met deze 
slimme en handige oplossing van Philips 
gedurende slechts 5 minuten aansluit op uw pc 
of USB-lader, krijgt u er wel 90 minuten 
audioafspeeltijd voor terug! Fast Charge werkt 
via veel hogere stroomsterktes om uw lithium-
ionbatterij razendsnel voor u op te laden... en 
te zorgen dat de muziek blijft klinken. 

Laad uw GoGear op bij plaatsing op het 
dockstation
Laad uw GoGear Vibe op bij plaatsing op het 
dockstation

8 uur muziek afspelen
Tot wel 8 uur onafgebroken muziek afspelen 
na één keer volledig opladen

Zachte en gestroomlijnde afwerking
Zachte en gestroomlijnde afwerking voor veel 
comfort en gebruiksgemak
SA3DKV04KN/02

Kenmerken
MP4-speler met docking-luidspreker
ViBE met GoGear-dock 4 GB*
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Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2W

Luidsprekers
• Bass Reflex-luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: GoGear opladen
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE

Connectiviteit
• Aansluiting op station: GoGear ViBE
• Aux-ingang
• DC-ingang

Comfort
• Speciale volumeregeling
• Aan-uitschakelaar
• Opladen en afspelen

Compatibel met GoGear
• Compatibel met: ViBE I, ViBE II, Ariaz II, ViBE III

Accessoires
• Hoofdtelefoon: AY3838
• USB-kabel: AY3930
• AC/DC-adapter
• Snelstartgids

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Batterijtype: Lithium-ion
• Oplaadbaar
• Batterijcapaciteit: 1600 mAh
• Oplaadtijd: 4 uur
• Afspeelduur van muziek: 8,0 uur

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen D-box (b x d x h): 230 x 86 x 204 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 184 x 62 x 81 mm
• Gewicht van het product: 0,3 kg

Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Type: LCD
• Schermdiagonaal (cm): 4,6 cm
• Schermdiagonaal (inch): 1,8 inch
• Resolutie: 160 x 128

Geluid, GoGear ViBE
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Funk, Hiphop, Jazz, 

Rock, Techno
• Geluidsverbetering: FullSound
• Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,4 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 84 dB
• Zenderscheiding: 45 dB

Audioweergave, GoGear ViBE
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• Ondersteuning van ID3-velden: Titel, Artiest
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8,0, 16, 32, 48, 11,025, 

22,050 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8,0, 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 44,1 kHz

Beeldweergave, GoGear ViBE
• Compressieformaat van foto: JPEG, BMP
• Diapresentatie

Videoweergave, GoGear ViBE
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 pixels, 30 fps, 512 kbps

Interne opslag
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 900 

nummers*

Connectiviteit, GoGear ViBE
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Gemak, GoGear ViBE
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Superscroll
• Firmware-upgrade mogelijk
• Batterij-oplaadindicatie: Op de gebruikersinterface
• Opladen en afspelen: indien aangesloten op PC
• Aanpasbare volumegrens
• Speciale volumeregeling

Systeemvereisten, GoGear ViBE
• USB: Vrije USB-poort
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP3)/Vista/7

Vermogen, GoGear ViBE
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar: Ja, via USB
• Batterijcapaciteit: 290 mAh
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 25 uur 

audio of 5 uur video

Afmetingen, GoGear ViBE
• Productafmetingen (b x d x h): 43,5 x 10,5 x 78,4 

mm
• Gewicht van het product: 0,034 kg

Software, GoGear ViBE
• Philips Songbird
Partners, GoGear ViBE
• 7digital
• Audible
•
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Specificaties
MP4-speler met docking-luidspreker
ViBE met GoGear-dock 4 GB*

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.
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