
 

 

„Philips“ GoGEAR
MP4 grotuvas su 
„FullSound™“

„Muse“
16 GB*

SA3MUS16S
Nepriekaištingas garsas

Net triukšmingiausioje aplinkoje
Pasisemkite įkvėpimo iš išskirtinio garso „GoGear Muse“ MP4 grotuvo su „FullSound“ ir 
garsą izoliuojančiomis ausinėmis. O kad būtumėte visiškai patenkinti, jame yra funkcija 
„SafeSound“ ir „Songbird“ bei intuityviai valdomas 3,2 colio HVGA liečiamasis ekranas.

Nuostabi garso kokybė
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• Garsą izoliuojančios ausinės sumažina aplinkos triukšmą
• „SafeSound“ – geriausi muzikos pojūčiai nepažeidžiant klausos
• Integruotas garsiakalbis – pasidalykite pramogomis su kitais
• Erdvinis filmų garsas, kad galėtumėte pasijusti įvykių sūkuryje

Papildo jūsų gyvenimą
• 3,2 colio HVGA spalvotas ekranas – mėgaukitės nepakartojamais vaizdo įrašais
• „microSD“ kortelių lizdas, kad galėtumėte naudotis dar didesne atminties talpa
• FM radijas su RDS ir 20 iš anksto nustatytų stočių – didesnis muzikos pasirinkimas

Paprasta ir intuityvu
• Asmeninis garso pritaikymas – suasmeninkite klausomą muziką
• „Philips Songbird“: viena paprasta programa atranda, groja ir sinchronizuoja
• „LikeMusic“ – grojaraščiai, kuriuose dainos kartu skamba geriau
• Talpinis jutiklinis ekranas, kad galėtumėte sklandžiai ir intuityviai naršyti



 „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.

Garsą izoliuojančios ausinės

Naudodami garsą izoliuojančias ausines 
mažesniu garsumu išgirsite kiekvieną muzikos 
detalę – to neįmanoma užsidėjus įprastines 
ausines. Įsigilinę į žmogaus ausies kanalo 
anatomiją sukūrėme lenktas garsą 
izoliuojančias ausines, kurios puikiai izoliuoja 
ausies kanalą neleisdamos į jį patekti aplinkos 
garsams, todėl pašalinami nepageidaujami 
foniniai triukšmai, o garsas skleidžiamas tiesiai į 
jūsų ausis. Net nustatę vidutinį garsumo 
nustatymą galėsite išskirti muzikos detales, 
kurių neužgožia triukšmas iš aplinkos. Galite 

naudotis trijų dydžių ausinių kaušeliais, kad jos 
puikiai priglustų.

„SafeSound“

Dabar galite mėgautis muzika nevaržydami 
savęs ir nesijaudindami dėl rizikos pažeisti 
klausą. „Philips“ sukūrė „SafeSound“, kuri 
nuolatos analizuoja „Philips GoGear“ MP3 
grotuvo garsumo lygį ir įspėja, kai jis pasiekia 
pavojingą ribą, galinčią ilgam pažeisti klausą. 
Galite patys sumažinti garsumą ir nustatyti 
žemesnį jo lygį arba leisti „SafeSound“ 
sureguliuoti garsumą automatiškai – nereikia 
sukti galvos dėl jokių nustatymų. Be to, 
„SafeSound“ pateikia kasdienes arba savaitines 
garsumo poveikio apžvalgas, kad galėtumėte 
geriau rūpintis savo klausa.

Erdvinis filmų garsas

Erdvinis filmų garsas – tai moderni garso 
technologija, kuri tiesiogiai analizuoja kiekvieną 
filmo ar vaizdo įrašo garso šaltinį ir atkuria 
natūralų garsą su visais jo elementais 
reikiamoje vietoje. Tada apdoroti garso 
elementai siunčiami tiesiogiai į ausines, kurios 
įstatomos į ausis. Erdvinio filmų garso funkcija 
pagal realų garso takelio turinį sukuria natūralią 
akustinę erdvę. Dėl to klausytojas pasijunta 
įvykių sūkuryje ir gali mėgautis natūraliu 

erdviniu garsu – tokiu, kokį numatė filmo garso 
inžinieriai.

„microSD“ kortelių lizdas

Nedidelės apimtys yra puiku, kai kalbama apie 
mobiliuosius įrenginius, tačiau ne apie atmintį. 
Naudodami „GoGear“ grotuvą galėsite 
džiaugtis abiem minėtais privalumais – tiesiog 
įdėkite „microSD“ kortelę. Kai grotuvą 
prijungsite prie kompiuterio, „microSD“ 
kortelė bus rodoma kaip papildomas 
keičiamasis diskas, į kurį galėsite lengvai 
perkelti failus. Tiesiog pripildykite kortelę 
pageidaujamo turinio ir įdėkite ją į grotuvą. 
Norėdami išplėsti „GoGear“ atminties talpą 
galite įsigyti iki 32 GB atminties kortelę, kad 
nebetektų sukti galvos dėl ribotų galimybių 
mėgautis pramogomis.

3,2 colio HVGA skystųjų kristalų (LCD) 
monitorius
Plonas 3,2 colio plačiaekranis didelės raiškos 
„GoGear“ grotuvo ekranas išsiskiria 
nepakartojama vaizdo kokybe ir ryškiais, 
sodrių spalvų vaizdais. Didžiuliame ekrane su 
spalvotu meniu galima lengvai naršyti po 
medijos failus ir mėgautis multimedijos turiniu 
keliaujant.

CES inovacijų 
apdovanojimas
2011 m. inovacijų 
apdovanojimas
„Philips GoGear Muse“ 
suteikia galimybę mėgautis 

nepakartojama patirtimi keliaujant – 
natūralus garsas ir neįtikėtinai intuityvi 
vartotojo sąsaja – viskas sudėta į 
neprilygstamo dizaino korpusą iš tikrų 
medžiagų.
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Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Tipas: Lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
• Ekrano įstrižainė (cm): 8,13 cm
• Ekrano įstrižainė (coliais): 3,2 in
• Skyra: HVGA, 480 x 320 piks., 262 tūkst. spalvų
• Kraštinių santykis: 3:2

Garsas
• Reguliuojamas vienodintuvu
• Garsumo gerinimas: „FullSound“
• „SafeSound“
• Asmeninis garso pritaikymas
• Integruoti garsiakalbiai: Taip, monofoninis garsas
• Kanalo išskyrimas: 50 dB
• Dažninė charakteristika: 20–18 000 Hz
• Išvesties galia: 2 x 2,5 mW
• Signalo ir triukšmo santykis: > 84 dB
• THD: 0,05 % esant 1 kHz

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA, AAC, 

„Ogg Vorbis“, FLAC, APE
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas, albumas
• 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: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA sparta bitais: 8–320 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Skaidrių peržiūra

Vaizdo atkūrimas
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): „Windows 

Media“ DRM nešiojamiesiems įrenginiams 
palaikomos atsisiuntimo, prenumeratos ir 
videonuomos paslaugos.

• MPEG4 SP/ASP: Iki 720p skiriamoji geba, 25 fps, iki 
4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Iki 720p skiriamoji geba, 
25 fps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose

• RMVB: Iki 720p skiriamoji geba, 25 fps, iki 2 Mbps 
sparta bitais .rmvb failuose

• WMV9: Iki 720p skiriamoji geba, 25 fps, iki 2 Mbps 
sparta bitais .wmv failuose

Saugojimo laikmena
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis
• Integruotos atminties talpa: 16 GB
• Išorinė laikmena: „Micro SD“ atminties kortelių 

lizdas
• Didžiausia atminties kortelės talpa: 32 GB

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: Didelio greičio USB 2.0 prievadas

Patogumas
• Funkcija: Klaviatūros užraktas
• „Superscroll“
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius: Vartotojo 

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

Priedai
• Ausinės: AY3839
• Greitos pradžios vadovas
• USB laidas: AY3930

Ekologiškos specifikacijos
• Gaminio detalės sulituotos nenaudojant švino
• Ekologiškas sertifikuotas produktas: laukiama 

patvirtinimo

Sistemos reikalavimai
• 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) / 
„Windows Vista“ / „Windows 7“

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB
• Baterijos talpa: 1100 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 24 val. garso 
įrašų, 20 val. radijo arba 5 val. vaizdo įrašų

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• „D-box“ matmenys (PxGxA): 155 x 30 x 134 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 113 x 10,9 x 59 

mm
• Gaminio svoris: 0,104 kg

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties 

informacija, Stoties pavadinimas

Garso įrašymas
• Integruotas mikrofonas: monofoninis garsas
• Balso įrašymas: MP3
• FM radijo įrašymas: MP3
• Garso failų formatas: MP3

Programinė įranga
• Philips „Songbird“
Partneriai
• „7digital“
• „Audible“
•
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Specifikacijos
MP4 grotuvas su „FullSound™“
„Muse“ 16 GB* 

* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft 
Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir 
(arba) kitose šalyse.

* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės 
sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Palaikomos atsisiuntimo ir prenumeratos paslaugos, suderinamos su 

WMA DRM10
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 

tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Pagaminta „Philips“

http://www.philips.com

