
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spelare med 
FullSound™

Muse
8 GB*

SA3MUS08S
Suverän ljudupplevelse

Också i de bullrigaste miljöer
Bli inspirerad av det enastående ljudet i GoGear Muse MP4-spelare med FullSound och 
ljudisolerade hörlurar. SafeSound och Songbird ger bekymmersfritt lyssnande och en 
intuitiv 3,2-tums HVGA-pekskärm som gör njutningen fulländad.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet
• SafeSound för maximal musiknjutning utan hörselskador
• Surround för filmer placerar dig mitt i handlingen
• Inbyggd högtalare så att du kan dela din underhållningsupplevelse

Kompletterar ditt liv
• 3,2 tums HVGA-färgskärm för suverän videounderhållning
• microSD-kortplats för utökad minneskapacitet
• FM-radio med RDS och 20 snabbval för fler musikalternativ

Enkel och intuitiv
• Sound Personalization för rolig anpassning av din musik
• LikeMusic för spellistor för låtar som låter fantastiskt tillsammans
• Funktionell pekskärm för smidig och intuitiv navigering



 FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar 
ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-
musik, vilket ger en dramatisk berikning och 
förbättring så att du kan uppleva CD-musik 
utan distorsion. FullSound är baserat på en 
algoritm för efterbehandling av ljud, och 
kombinerar Philips erkända expertis inom 
musikreproduktion med styrkan i den senaste 
generationens DSP (Digital Signal Processor). 
Resultatet är en fylligare bas med mer djup och 
intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten 
och stor detaljrikedom. Återupptäck din 
komprimerade MP3-musik med naturtroget 
ljud som kommer att beröra din själ och få dina 
fötter att dansa.

Ljudisolerade hörlurar

Med ljudisolerade hörlurar kan du höra fler 
detaljer i musiken på lägre volym än vad som är 
möjligt med vanliga hörlurar. 
Ljudisoleringshörluren är baserad på en 
ingående förståelse av hörselgångens anatomi, 
och dess design med vinklad ljudkanal skapar 
en perfekt tätning mellan källan till 
bakgrundsljudet och hörselgången. På så sätt 
elimineras oönskat bakgrundsljud samtidigt 
som ljudet leds direkt till dina öron. T.o.m. vid 
måttlig volyminställning kan du urskilja detaljer 
i musiken utan bakgrundsljud från omgivningen. 
Hörlurarnas skydd finns i tre storlekar för 
bästa passform.

SafeSound

Nu kan du lyssna på musik fritt och fullt ut utan 
behöva oroa dig för att få hörselskador. 
SafeSound, som har skapats av Philips, 
analyserar ständigt ljudnivån på MP3-spelaren 
Philips GoGear och varnar dig om volymen och 
exponeringen kan ha en långsiktig påverkan på 
hörseln. Du kan ställa in volymen på en lägre 
nivå eller låta SafeSound automatiskt reglera 
volymen åt dig – du slipper bry dig om 
inställningarna. Dessutom ger SafeSound 
dagliga och veckovisa översikter över din 
ljudexponering, så att du bättre kan 
kontrollera hörselhälsan.

Surround för filmer

Surround för filmer är en avancerad ljudteknik 
som direkt analyserar varje ljudkälla i ett film- 
eller videoljudspår för att återskapa en naturlig 
ljudbild med ljudelement som är individuellt 
och exakt lokaliserade. De behandlade 
ljudelementen skickas sedan direkt till örat via 
In-Ear-hörlurar. Surround för filmer genererar 
ett naturligt akustiskt utrymme som baseras på 
ljudspårets faktiska innehåll. Resultatet blir att 
lyssnaren hamnar mitt i händelsernas centrum 
och får en omslutande surroundupplevelse – 
precis som filmens ljudtekniker tänkte sig.

microSD-kortplats

Liten är bäst när det gäller mobila enheter, men 
inte för minneskapacitet. Med GoGear-
spelaren kan du få det bästa av två världar bara 
genom att ansluta ett microSD-kort. microSD-
kortet visas som en andra, flyttbar enhet när 
spelaren är ansluten till datorn för enkel 
filöverföring. Bara läs in önskat innehåll på 
kortet och sätt i det i spelaren. Du kan köpa ett 
minneskort på 32 GB och utvidga 
minneskapaciteten i GoGear, så att du inte 
behöver oroa dig för att få slut på 
underhållning.

3,2 tums HVGA-LCD-skärm
GoGear-spelarens läckra 3,2-tumsskärm med 
hög upplösning har suverän videokvalitet och 
klara, levande bilder. Färgmenyn och den stora 
skärmen, som gör att du lätt kan navigera bland 
mediefiler, gör multimedieupplevelsen för dig i 
farten komplett.

CES Innovation Award
Pris på Innovations 2011
Philips GoGear Muse 
utlovar en sensationell 
upplevelse i farten med 
verklighetstrogna 

ljudprestanda och ett anmärkningsvärt 
intuitivt användargränssnitt, förpackad i en 
superb design med riktiga material.
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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Typ: Pekkänslig LCD-skärm
• Diagonal skärmstorlek (cm): 8,13 cm
• Diagonal skärmstorlek (tum): 3,2 tum
• Upplösning: HVGA, 480 x 320 bildpunkter, 

262 000 färger
• Bildförhållande: 3:2

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Ljudförbättring: FullSound
• SafeSound
• Sound Personalization
• Inbyggda högtalare: Ja, mono
• Kanalseparering: 50 dB
• Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 2,5 mW
• Signal/brusförhållande: > 84 dB
• THD: 0,05 % vid 1 kHz

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

för bärbara enheter. Funktioner för musiktjänster 
som nedladdning och prenumeration

• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• WMA-bithastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Bildspel

Videouppspelning
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

för bärbara enheter. Funktioner för videotjänster 
som nedladdning, prenumeration och uthyrning.

• MPEG4 SP/ASP: Upp till 720p upplösning, 25 b/s, 
bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-
behållare

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Upp till 720p upplösning, 
25 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och 
.mp4-behållare

• RMVB: Upp till 720p upplösning, 25 b/s, 
bithastighet upp till 2 Mbit/s i .rmvb-behållare

• WMV9: Upp till 720p upplösning, 25 b/s, 
bithastighet upp till 2 Mbit/s i .wmv-behållare

Lagring
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Inbyggt minne (RAM): 8 GB
• Extern lagring: Micro SD-minneskortplats
• Maximal kapacitet för minneskort: 32 GB

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet
• Funktion: Lås för knappsats
• Super Scroll™
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikator för låg batterinivå
• Indikering vid batteriladdning: I 

användargränssnittet
• Ladda och spela: vid anslutning till dator
• Anpassningsbar volymbegränsning
• Särskilda volymkontroller

Tillbehör
• Hörlurar: AY3839
• Snabbstartguide
• USB-kabel: AY3930

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar
• Certifierad som miljövänlig produkt: sökt

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 1 100 mAh
• Speltid på internt batteri: Upp till 24 timmar ljud, 

20 timmar radio eller 5 timmar video

Mått
• Förpackningstyp: D-box
• D-låda, mått (BxDxH): 155 x 30 x 134 mm
• Produktmått (B x D x H): 113 x 10,9 x 59 mm
• Produktvikt: 0,104 kg

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsinformation, 

Stationsnamn

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: MP3
• FM-radioinspelning: MP3
• Format för ljudfiler: MP3

Programvara
• Philips Songbird

Partners
• 7 digital
• Ljud
•
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* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Har funktioner för nedladdnings- och prenumerationstjänster som är 

kompatibla med WMA DRM10
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Från Philips

http://www.philips.com

