
 

 

Philips GoGEAR
MP4 prehrávač s funkciou 
FullSound™

Muse
16 GB*

SA3MUS16S
Úžasný zvukový zážitok

Aj v tom najhlučnejšom prostredí
Nechajte sa inšpirovať výnimočným zvukom MP4 prehrávača GoGear Muse s technológiou FullSound 

a zvukovo izolovanými slúchadlami. Ponúka aj ochranu sluchu SafeSound pre bezstarostné počúvanie 

spolu s programom Songbird. Váš pôžitok zavŕši intuitívna 3,2” (8 cm) dotyková obrazovka HVGA.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia
• Ochrana SafeSound pre maximálny zážitok z hudby bez poškodenia sluchu
• Vstavaný reproduktor umožní podeliť sa o zábavu s ostatnými
• Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja

Príjemne spestrí váš život
• 3,2" (8 cm) HVGA displej LCD pre vynikajúci zážitok z videa
• Zásuvka na karty microSD pre rozšírenú kapacitu pamäte
• Rádio FM s RDS/20 predvoľbami rozšíri vaše hudobné možnosti

Jednoduchý a intuitívny
• Osobné prispôsobenie zvuku pre zábavnú úpravu vašej hudby
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program na objavovanie, prehrávanie a synchronizáciu
• Funkcia LikeMusic pre zoznamy skladieb, ktoré spolu dobre znejú
• Kapacitná dotyková obrazovka pre plynulú a intuitívnu navigáciu



 FullSound™

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše 
nohy.

Slúchadlá so zvukovou izoláciou

So slúchadlami s izoláciou zvuku budete 
počúvať jemnejšie detaily hudby pri nižšej 
hlasitosti ako v prípade klasických slúchadiel. 
Na základe detailného pochopenia anatómie 
zvukovodu ľudského ucha vytvára 
nasmerovaný akustický dizajn slúchadiel s 
izoláciou zvuku dokonalé tesnenie medzi 
zdrojom okolitého hluku a zvukovodom, čím 
potláča neželaný ruch pozadia a súčasne 
privádza zvuk priamo do uší. Dokonca aj pri 
strednom nastavení hlasitosti dokážete rozlíšiť 
detaily hudby bez rušivých zvukov z okolia. 
Kryty slúchadiel sú dostupné v troch 

veľkostiach, ktoré zaistia, že Vám vždy padnú 
ako uliate.

Ochrana sluchu SafeSound

Teraz si môžete vychutnávať hudbu bez 
obmedzení a naplno bez toho, že by ste sa 
museli obávať o svoj sluch. Ochrana sluchu 
SafeSound vyvinutá spoločnosťou Philips, 
neustále analyzuje úroveň hlasitosti vo vašom 
MP3 prehrávači Philips GoGear a upozorní vás, 
ak by hlasitosť a vystavenie sa jej hodnotám 
mohli dlhodobo ovplyvniť váš sluch. Môžete 
znížiť hlasitosť alebo nechať ochranu sluchu 
SafeSound, aby automaticky regulovala 
hlasitosť za vás – nemusíte sa babrať so 
žiadnymi nastaveniami. Na dôvažok ochrana 
SafeSound poskytuje denné a týždenné 
prehľady o vystavení vášho sluchu hladinám 
zvuku, čím vám umožní lepšie sa starať o svoje 
zdravie.

Priestorový zvuk pre filmy

Priestorový zvuk pre filmy je pokročilá zvuková 
technológia, ktorá priamo analyzuje každý 
zdroj zvuku vo filme alebo zvukovej stope 
videa a znova vytvára prirodzenú zvukovú 
scénu s presne umiestnenými akustickými 
prvkami. Spracúvané zvukové prvky sú potom 
priamo privádzané do každého ucha cez 
slúchadlá. Priestorový zvuk pre filmy vytvára 
prirodzený akustický priestor na základe 
skutočného obsahu zvukovej stopy. Výsledok 
posadí poslucháča priamo do stredu diania s 

pohlcujúcim priestorovým zážitkom – presne 
tak, ako si to predstavoval zvukár.

Zásuvka na karty microSD

Malé je pekné – to platí, pokiaľ ide o mobilné 
zariadenia, ale nie o kapacitu pamäte. S 
prehrávačom GoGear môžete mať to najlepšie 
z oboch svetov, stačí vložiť kartu microSD. 
Karta microSD sa po pripojení prehrávača 
k počítaču zobrazí ako druhý vymeniteľný disk 
a umožní jednoduchý prenos súborov. Stačí 
naplniť kartu požadovaným obsahom a vložiť 
ju do prehrávača. Môžete si kúpiť až 32 GB 
pamäťovú kartu, ktorá rozšíri kapacitu 
prehrávača GoGear, takže sa už nikdy 
nebudete musieť strachovať, že by ste 
vyčerpali svoje možnosti zábavy.

3,2" (8 cm) HVGA displej LCD
Elegantný 3,2-palcový displej so širokouhlou 
obrazovkou na prehrávači GoGear ponúka 
vynikajúcu kvalitu videa vo vysokom rozlíšení a 
ostrý obraz. Spolu s plnofarebnou ponukou a 
veľkou obrazovkou umožňuje jednoduchú 
navigáciu po mediálnych súboroch a vytvára tak 
fantastický multimediálny zážitok na cestách.

Ocenenie CES 
Innovation Award
Ocenenie za inovácie v 
roku 2011
Prehrávač Philips GoGear 
Muse sľubuje fantastický 

zážitok spolu s realistickým zvukovým 
výkonom a prekvapivo jednoduchým 
používateľským rozhraním – to všetko 
v jedinečnom prevedení a z kvalitných 
materiálov.
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Hlavné prvky
MP4 prehrávač s funkciou FullSound™
Muse 16 GB* 
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•

Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Typ: Obrazovka LCD citlivá na dotyk
• Diagonálny rozmer obrazovky (cm): 8,13 cm
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

3.2 palec
• Rozlíšenie: HVGA, 480 x 320 pixlov, 262 tisíc 

farieb
• Pomer strán: 3:2

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound
• Ochrana sluchu SafeSound
• Osobné prispôsobenie zvuku
• Vstavané reproduktory: Áno, Mono
• Oddelenie kanálov: 50 dB
• Frekvenčná odozva: 20 – 18 000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 2,5 mW
• Odstup signálu od šumu: > 84 dB
• THD: 0,05% pri 1 kHz

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie hudobných súborov a predplatené 
hudobné služby

• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 8 – 320 kb/s
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

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

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG, PNG, BMP, 

GIF
• Prezentácia

Prehrávanie videa
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie súborov, predplatené služby a služby 
zapožičiavania videa.

• MPEG4 SP/ASP: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./s, dátový 
tok až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./
s, dátový tok až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a .mp4

• RMVB: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./s, dátový tok až 
2 Mb/s v kontajneroch .rmvb

• WMV9: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./s, dátový tok až 
2 Mb/s v kontajneroch .wmv

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• V súlade s triedou Mass storage
• Kapacita pamäte: 16 GB
• Externý úložný priestor: Zásuvka pamäťovej karty 

microSD
• Maximálna kapacita pamäťovej karty: 32 GB

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Superscroll
• Aktualizovateľný firmware
• Indikácia slabej batérie
• Indikácia nabíjania batérie: Na používateľskom 

rozhraní
• Nabíjanie a prehrávanie: pri pripojení k PC
• Prispôsobiteľné obmedzenie hlasitosti
• Vyhradené ovládanie hlasitosti

Príslušenstvo
• Slúchadlá: AY3839
• Stručná príručka spustenia
• USB kábel: AY3930

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt
• Certifikát ekologického produktu: prebieha

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/
Windows Vista/Windows 7

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB
• Kapacita batérií: 1100 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 24 hodín 

audio súborov, 20 hodín rádia alebo 5 hodín videa

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery D-boxu (Š x H x V): 155 x 30 x 134 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 113 x 10,9 x 59 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,104 kg

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Informácie o 

stanici, Názov stanice

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: MP3
• Nahrávanie rádia FM: MP3
• Formát audio súboru: MP3

Softvér
• Philips Songbird

Partneri
• 7digital
• Audible
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Technické údaje
MP4 prehrávač s funkciou FullSound™
Muse 16 GB* 

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Podporuje služby na preberanie súborov a predplatené služby 

kompatibilné s WMA DRM10
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 

ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Od spoločnosti Philips

http://www.philips.com

