
 

 

Philips GoGEAR
MP4 player με FullSound™

Muse
16GB*

SA3MUS16S
Ανώτερη εμπειρία ήχου

Ακόμα και σε περιβάλλον έντονου θορύβου
Εμπνευστείτε από τον εξαιρετικό ήχο του GoGear Muse MP4 player με FullSound και 
ακουστικά απομόνωσης ήχου. Διαθέτει SafeSound για απρόσκοπτη ακρόαση, 
Songbird και μια διαισθητική οθόνη αφής 3,2" HVGA για ολοκληρωμένη διασκέδαση.

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.
• SafeSound για μέγιστη μουσική απόλαυση χωρίς κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας
• Ενσωματωμένο ηχείο για να μοιράζεστε την ψυχαγωγία σας
• Ήχος surround για ταινίες ώστε να μεταφέρεστε πραγματικά μέσα στη δράση

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Έγχρωμη οθόνη HVGA 3,2" για μεγαλύτερη απόλαυση βίντεο
• Υποδοχή κάρτας microSD για επέκταση χωρητικότητας μνήμης
• Ραδιόφωνο FM με RDS και 20 προεπιλογές για περισσότερες επιλογές μουσικής

Εύκολα και έξυπνα
• Τεχνολογία Sound personalization για να απολαμβάνετε μουσική όπως σας αρέσει
• Philips Songbird: Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, αναπαράγετε, συγχρονίσετε
• LikeMusic για λίστες αναπαραγωγής με τραγούδια που συνδυάζονται υπέροχα
• Έλεγχος μέσω της οθόνη αφής για ομαλή και έξυπνη πλοήγηση



 FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

Ακουστικά απομόνωσης ήχου

Χάρη στα ακουστικά απομόνωσης ήχου, 
ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες 

μουσικής σε χαμηλότερη ένταση απ' ό,τι 
είναι δυνατό σε τυπικά ακουστικά. Με βάση 
την πλήρη κατανόηση της ανατομίας του 
καναλιού του ανθρώπινου αυτιού, ο 
σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία των 
ακουστικών με απομόνωση ήχου δημιουργεί 
τέλεια μόνωση ανάμεσα στην πηγή ήχου του 
περιβάλλοντος και το κανάλι του αυτιού, 
εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο θόρυβο από 
το περιβάλλον ενώ κατευθύνει τον ήχο 
απευθείας στο αυτί σας. Ακόμα και στις πιο 
χαμηλές ρυθμίσεις έντασης, μπορείτε να 
ξεχωρίζετε τις λεπτομέρειες της μουσικής 
χωρίς να αποσπάστε από εξωτερικούς 
θορύβους. Τα επικαλύμματα ακουστικών 
είναι διαθέσιμα σε τρία μεγέθη για άψογη 
εφαρμογή.

SafeSound

Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε ελεύθερα 
και στο έπακρο τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στην ακοή σας. Δημιουργία της Philips, το 
SafeSound αναλύει συνεχώς τη στάθμη του 
ήχου στη συσκευή σας GoGear MP3 player 
της Philips και σας ειδοποιεί αν η ένταση του 
ήχου και η έκθεση σε αυτόν μπορούν να 
βλάψουν μακροπρόθεσμα την ακοή σας. Για 
να το αποφύγετε, μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση σε χαμηλότερο επίπεδο, ή να 
επιτρέψετε στο SafeSound να ρυθμίσει 
αυτόματα την ένταση για λογαριασμό σας - 

χωρίς να χρειάζεται να κάνετε το παραμικρό. 
Επιπλέον, το SafeSound σάς παρέχει 
αναφορές σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση 
σχετικά με την έκθεσή σας σε ήχους, ώστε 
να φροντίζετε για την καλή υγεία των αυτιών 
σας.

Ήχος surround για ταινίες

Το surround για ταινίες είναι μια προηγμένη 
τεχνολογία ήχου που αναλύει απευθείας 
οποιαδήποτε πηγή ήχου μιας ταινίας ή 
soundtrack βίντεο δημιουργώντας ένα 
φυσικό σύνολο ήχων με στοιχεία που 
ερμηνεύονται ατομικά και με ακρίβεια. Τα 
επεξεργασμένα στοιχεία ήχου μεταφέρονται 
στη συνέχεια απευθείας σε κάθε αυτί, μέσω 
ενδώτιων ακουστικών. To surround για 
ταινίες παράγει ένα φυσικό ακουστικό 
σκηνικό με βάση το πραγματικό περιεχόμενο 
του soundtrack. Το αποτέλεσμα τοποθετεί 
τον ακροατή στο μέσον της δράσης για μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία surround, σκοπός 
για τον οποίο σχεδιάστηκε από τους 
τεχνικούς ήχου της ταινίας.

Βραβείο καινοτομίας 
CES
Βραβείο καινοτομίας 
2011
Το GoGear Muse της 
Philips υπόσχεται μια 

συγκλονιστική εμπειρία εν κινήσει, με 
ρεαλιστική απόδοση ήχου και μια 
ιδιαίτερα διαισθητική διασύνδεση 
χρήστη, και όλα αυτά σε συνδυασμό με 
μια υπέροχη σχεδίαση και κατασκευή 
από πραγματικά υλικά.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Τύπος: Οθόνη αφής LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 8,13 εκ.
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 3,2 ίντσες
• Ανάλυση: HVGA, 480 x 320 pixel, 262K χρώματα
• Λόγος διαστάσεων: 3:2

Ήχος
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ενίσχυση ήχου: FullSound
• SafeSound
• Τεχνολογία Sound personalization (προσωπικών 
ρυθμίσεων ήχου)

• Ενσωματωμένα ηχεία: Ναι, μονοφωνικός ήχος
• Διαχωρισμός καναλιών: 50 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 18 000 Hz
• Ισχύς: 2 x 2,5 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB
• THD: 0,05% σε 1kHz

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 
Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
μουσικής

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 8kbps-320kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Slide show

Αναπαραγωγή βίντεο
• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 

Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
και ενοικίασης βίντεο.

• MPEG4 SP/ASP: Ανάλυση έως 720p, 25 fps, 
ρυθμός bit έως 4Mbps σε container .avi και .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Ανάλυση έως 720p, 25 
fps, ρυθμός bit έως 4Mbps σε container .avi και 
.mp4

• RMVB: Ανάλυση έως 720p, 25 fps, ρυθμός bit έως 
2 Mbps σε container .rmvb

• WMV9: Ανάλυση έως 720p, 25 fps, ρυθμός bit 
έως 2 Mbps σε container .wmv

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 16 GB
• Εξωτερική αποθήκευση: Υποδοχή κάρτας 
μνήμης Micro SD

• Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης: 32 GB

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Ευκολία
• Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου
• Superscroll
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού
• Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Φόρτιση & αναπαραγωγή: κατά τη σύνδεση σε 
υπολογιστή

• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά: AY3839
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Καλώδιο USB: AY3930

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο
• Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν: εκκρεμεί

Απαιτήσεις συστήματος
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 
ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και 
αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)

• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 
(SP3)/Windows Vista/Windows 7

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 1100 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Έως 
και 24 ώρες ακρόασης, 20 ώρες ραδιόφωνο ή 5 
ώρες βίντεο

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 155 x 30 x 134 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 113 x 10,9 x 59 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,104 κ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, 
Πληροφορίες σταθμού, Όνομα σταθμού

Λήψη ήχου
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
• Εγγραφή φωνής: MP3
• Εγγραφή ραδιοφώνου FM: MP3
• Φορμά αρχείου ήχου: MP3

Λογισμικό
• Philips Songbird
Συνεργάτες
• 7digital
• Audible
•
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* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι 
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Υποστηρίζει υπηρεσίες λήψης και συνδρομητικές υπηρεσίες 
συμβατές με το πρότυπο WMA DRM10

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Aπό τη Philips

http://www.philips.com

