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SA3MUS08S
Felülmúlhatatlan hangélmény

a legzajosabb környezetben is
Hagyja, hogy a GoGear Muse MP4 lejátszó kivételes hangzása elvarázsolja a FullSound funkció és 
a hangszigetelő fejhallgató segítségével. A SafeSound gondtalan hallgatási élményt nyújt az Ön 
számára, a Songbird és az intuitív 3,2”-es HVGA érintőképernyő pedig teljessé teszi szórakozását.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében
• SafeSound a halláskárosodás nélküli maximális zeneélvezethez
• Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
• Beépített hangszóró az élmény megosztásához

Minőséget hoz életébe
• 3,2"-es színes HVGA LCD-kijelző a kiváló videoélményért
• microSD kártyafoglalat a megnövelt felvételi kapacitásért
• FM rádió RDS funkcióval és 20 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez

Egyszerű és intuitív
• Egyéni hangzás létrehozása a zene szórakoztató személyre szabásához
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• LikeMusic az együtt jobban szóló zeneszámok lejátszási listájához
• Kapacitív érintőképernyő az egyszerű és intuitív navigációhoz



 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.

Hangszigetelő fejhallgató

A hangszigetelő fejhallgatókkal a normál 
fejhallgatóknál megszokottnál alacsonyabb 
hangerőn is nagyobb részletgazdagságú zenét 
hallhat. Az emberi hallójárat anatómiájának 
alapos vizsgálatán alapuló hangszigetelő 
fejhallgatók irányított akusztikus kialakítása 
tökéletes elválasztást biztosít a fülcsatornának 
a külső hangforrásoktól, így küszöböli ki a nem 
kívánt háttérzajt, miközben közvetlenül fülébe 
érkezik a zene. Még mérsékelt hangerőbeállítás 
mellett is meg tudja különböztetni a zenei 
részleteket, a környezeti zaj elfedő hatásától 
mentesen. A fülhallgató betétsapkák elérhetők 

három különböző méretben, hogy a 
legmegfelelőbb módon illeszkedjenek a fülbe.

SafeSound

Nyugodtan élvezheti a zenét anélkül, hogy 
félnie kellene az esetleges halláskárosodástól. 
A Philips SafeSound technológiája folyamatosan 
elemzi a Philips GoGear MP3 lejátszó 
hangszintjét, és figyelmezteti Önt, ha a hangerő 
és -terhelés olyan szintet ér el, mely hosszú 
távon károsíthatja a hallását. Ekkor megteheti a 
szükséges „óvintézkedéseket”; csökkentheti a 
hangerőt vagy hagyhatja, hogy a SafeSound 
automatikusan elvégezze ezt Ön helyett 
anélkül, hogy a beállításokkal kellene bajlódnia. 
A SafeSound továbbá napi és heti szinten 
áttekintést nyújt az Önt ért hangterheléséről, 
hogy így felelősen tudjon vigyázni hallása 
épségére.

Filmes térhatás

A filmes surround egy fejlett hangtechnológia, 
amely közvetlenül elemez minden hangforrást 
egy film, illetve videó kísérőhangjában a 
természetes hangtér kialakításához, egyedileg 
és pontosan lokalizált hangelemekkel. A 
feldolgozásra kerülő hangelemek közvetlenül 
jutnak el a fülbe helyezhető fejhallgatókba. A 
filmes surround egy természetes akusztikai 
teret hoz létre, a kísérőhang aktuális 
tartalmától függően. A technológia 

eredményeként a hallgató felejthetetlen térbeli 
hangélményt élhet át - pontosan úgy, ahogy a 
film hangmérnöke azt tervezte.

microSD kártyafoglalat

A kicsi = szép, ha mobilkészülékről van szó, 
memóriakapacitás esetében azonban ez nem 
igaz. GoGear lejátszójával mindkét világ 
legjavát élvezheti, és ehhez csak a microSD 
kártya behelyezése szükséges. A microSD 
kártya az egyszerű fájlátvitel érdekében 
második külső meghajtóként működik, amikor 
a lejátszó a számítógéphez csatlakozik. Töltse 
fel a kártyára a kívánt tartalmat, majd 
csúsztassa be a lejátszóba. A külön 
megvásárolható, 32 GB tárhelyű 
memóriakártyával megnövelheti a GoGear 
memóriakapacitását, vagyis sosem kell a 
szórakozási lehetőségek kiapadásától tartania.

3,2"-es HVGA LCD-kijelző
A GoGear lejátszó elegáns, 3,2"-es, széles, 
nagyfelbontású kijelzője kiváló videominőséget 
és tiszta, élénk színeket biztosít az Ön számára. 
A színes menü és a nagy kijelző a médiafájlok 
könnyű kezelését teszi lehetővé, így téve 
teljessé a készülék adta tökéletes 
multimédiaélményt még akkor is, ha Ön úton 
van.

CES Innovation Award
Innovations 2011 díj
A Philips GoGear Muse 
szenzációs élményt és 
élethű hangzást biztosít az 
úton lévőknek a felettébb 

intuitív felhasználói felületének 
köszönhetően. Teszi mindezt gyönyörű 
kivitelben és minőségi anyagok 
felhasználásával.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: Érintésérzékelő LCD-képernyő
• Átlós képernyőméret (cm): 8,13 cm
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,2 hüvelyk
• Felbontás: HVGA, 480 x 320 pixel, 262 ezer szín
• Képformátum: 3:2

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangzásjavítás: FullSound
• SafeSound
• Egyéni hangzás létrehozása
• Beépített hangszórók: Igen, monó
• Csatornaszétválasztás: 50 dB
• Frekvenciaátvitel: 20 - 18 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,5 mW
• Jel-zaj arány: > 84 dB
• THD: 0,05% 1 kHz-en

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• 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: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• WMA átviteli sebesség: 8–320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

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

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Diavetítés

Videolejátszás
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; videoszolgáltatások 
letöltése, előfizetése és kölcsönzése

• MPEG4 SP/ASP: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 
konténerek esetében

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Akár 720p felbontás, 25 
képkocka/másodperc, akár 4 MB/s bitsebesség .avi 
és .mp4 konténerek esetében

• RMVB: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 2 MB/s bitsebesség .wmv 
konténerek esetében

• WMV9: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 2 MB/s bitsebesség .wmv 
konténerek esetében

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Beépített memória kapacitása: 8 GB
• Külső tárhely: Micro SD memóriakártya-foglalat
• Memóriakártya max. kapacitása: 32 GB

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: Nagy sebességű USB 2.0

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés
• Frissíthető firmware
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

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

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3839
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: AY3930

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék
• Tanúsított környezetbarát termék: függőben

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

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

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 1100 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 24 óra audió, 20 óra 

rádió vagy 5 óra videó

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 155 x 30 x 

134 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 113 x 10,9 x 59 

mm
• Termék tömege: 0,104 kg

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásinformáció, 

Állomásnév

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel: MP3
• FM-rádiófelvétel: MP3
• Audiofájl formátuma: MP3

Szoftver
• Philips Songbird

Partnerek
• 7digital
• Audible
•
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* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

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

* Támogatja a WMA DRM10-zel kompatibilis letöltési és előfizetéses 
szolgáltatásokat

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A Philips-től

http://www.philips.com

