
 

 

Philips GoGEAR
MP4 çalar ve FullSound™

Muse
16GB*

SA3MUS16S
Üstün ses deneyimi

En gürültülü ortamlarda bile
FullSound özelliği ve ses yalıtımlı kulaklık sayesinde GoGear Muse MP4 Çalarınızda inanılmaz 
ses çıkışının keyfini yaşayın. Sağlığınız için endişe etmemenizi sağlayan SafeSound özelliğinin yanı 
sıra, Songbird ve sezgisel 3,2 inç HVGA dokunmatik ekranıyla sizi eğlenceye çağırıyor.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Ortam gürültüsünü en aza indirgeyen Ses Yalıtımlı kulaklık
• SafeSound ile ișitme kaybı olmadan maksimum müzik keyfi
• Eğlence deneyimini paylașmak için yerleșik hoparlör
• Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin

Yașamınızı tamamlar
• 3,2 inç HVGA LCD renkli ekranla mükemmel video keyfi
• Daha fazla hafıza kapasitesi için microSD kart yuvası
• Daha fazla müzik seçeneği için RDS özellikli ve 20 hafızalı FM radyo

Kolay ve sezgisel
• Müziği kișiselleștirmenin eğlenceli yolu
• Philips Songbird: keșfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program
• Uyumlu șarkılardan olușan çalma listeleri için LikeMusic
• Hızlı ve sezgisel gezinme sağlayan kapasitif dokunmatik ekran



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Ses yalıtımlı kulaklıklar

Ses yalıtımlı kulaklıklarla müziği, düșük ses 
düzeyinde normal kulaklıklara göre daha 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyerek keyif 
alabilirsiniz. İnsanların kulak kanalı anatomisine 
dayanan ses yalıtımlı kulaklıkların açılı akustik 
tasarımı, ortamdaki ses kaynağı ile kulak kanalı 
arasında mükemmel bir sızdırmazlık sağlayarak, 
istenmeyen ortam gürültüsünü ortadan kaldırır 
ve sesi doğrudan kulaklarınıza iletir. Normal bir 
ses düzeyinde bile ortam gürültüsü olmadan 
müziği en ince detaylarına kadar duyabilirsiniz. 

Kulak tamponları kulağınıza tam oturmasını 
sağlayan üç farklı boyda gelir.

SafeSound

Artık ișitme kaybı endișesi olmadan müzik 
keyfini özgürce ve dolu dolu yașayabileceksiniz. 
Philips tarafından yaratılan SafeSound, Philips 
GoGear MP3 çalarınızdaki ses seviyesini sürekli 
olarak analiz eder ve ses düzeyi uzun süreli 
ișitme kaybına yol açabilecek düzeye geldiğinde 
uyarı verir. Ses düzeyini daha düșük bir 
seviyeye ayarlayarak, SafeSound'un otomatik 
olarak sesi sizin için kontrol etmesine olanak 
sağlarsınız; üstelik ek ayar gerekmeden. 
SafeSound ayrıca ses seviyesiyle ilgili günlük ve 
haftalık bilgi vererek kulak sağlığınızı 
korumanıza yardımcı olur.

Filmler için surround ses

Filmler için surround ses, bir film veya video 
parçasındaki her bir ses kaynağını doğrudan 
analiz ederek, bağımsız olarak ve tam anlamıyla 
vurgulanan ses unsurlarıyla doğal bir ses çıkıșı 
sağlar. İșlenen ses unsurları daha sonra kulakiçi 
kulaklıklar yoluyla kulaklarınıza yönlendirilir. 
Filmler için surround ses, ses parçasının gerçek 
içeriğine dayalı doğal akustik bir ortam yaratır. 
Sonuçta dinleyiciler kendilerini, filmin ses 

mühendisinin asıl amaçladığı șekilde benzersiz 
bir surround ses deneyiminin ortasında bulur.

microSD kart yuvası

Mobil cihazlar ne kadar küçük olursa o kadar 
iyidir, ama hafıza kapasitesi için aynı șey 
söylenemez. GoGear müzik çalarınıza bir 
microSD kart takarak hem küçük bir cihaza, 
hem de büyük bir hafıza kapasitesi sahip 
olabilirsiniz. Müzik çalarınızı bilgisayara 
bağladığınızda microSD kart ikinci bir 
çıkarılabilir disk olarak algılanarak dosya 
aktarımını kolaylaștıracaktır. Tek yapmanız 
gereken karta istediğiniz içeriği yüklemek ve 
müzik çalarınıza takmak. Satın alacağınız 32GB 
kapasiteye kadar bir hafıza kartıyla GoGear 
hafıza kapasitesini artırabilir ve böylece sınırsız 
eğlence seçeneğine sahip olabilirsiniz.

3,2 inç HVGA LCD ekran
GoGear oynatıcınızın 3,2 inçlik geniș ekranı, 
videoları mükemmel kalitede, canlılıkta ve 
netlikte izlemenizi sağlayan çözünürlüğe 
sahiptir. Tam renkli bir menüye sahip olan bu 
geniș ekran sayesinde, yolda en zengin 
multimedya deneyimini yașayabilmeniz için 
ortam dosyalarında kolayca gezinebilirsiniz.

CES Yenilikçilik Ödülü
2011 Yenilikçilik Ödülü
Philips GoGear Muse, 
tamamı gerçek 
malzemelerden yaratılmıș 
mükemmel bir tasarımın 

içinde bulușan gerçek ses performansı ve 
üst düzey sezgisel kullanıcı arayüzü ile 
yolda çarpıcı müzik deneyimi sunuyor.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD Dokunmatik ekran
• Çapraz ekran boyutu (cm): 8,13 cm
• Çapraz ekran boyutu (inç): 3,2 inç
• Çözünürlük: HVGA, 480 x 320 piksel, 262 bin renk
• En-boy oranı: 3:2

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ses Geliștirme: FullSound
• SafeSound
• Sesi kișiselleștirme
• Dahili hoparlörler: Evet, Mono
• Kanal ayırma: 50 dB
• Frekans tepkisi: 20 - 18 000 Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 2,5 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB
• THD: 1 kHz'de %0,05

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınabilir Cihazlar için 

Windows Media DRM ile müzik yükleme ve 
abonelik desteği

• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA bit hızları: 8kbps-320kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınır cihazlar için 

Windows Media DRM ile video yükleme, abonelik 
ve kiralama desteği

• MPEG4 SP/ASP: .avi ve .mp4 için 720p'ye kadar 
çözünürlük, 25 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları

• MPEG4 AVC/H.264 HP: .avi ve .mp4 için 720p'ye 
kadar çözünürlük, 25 fps ve 4 Mbps'e kadar bit 
hızları

• RMVB: .rmvb için 720p'ye kadar çözünürlük, 25 fps 
ve 2 Mbps'e kadar bit hızları

• WMV9: .wmv için 720p'ye kadar çözünürlük, 25 fps 
ve 2 Mbps'e kadar bit hızları

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Dahili hafıza kapasitesi: 16 GB
• Harici Depolama: Micro SD hafıza kartı yuvası
• Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 32 GB

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș takımı kilidi
• Superscroll
• Yükseltilebilir bellenim
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı arayüzünde
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken
• Kișiye özel ses düzeyi sınırı
• Özel ses düzeyi kontrolleri

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3839
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu: AY3930

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün
• Onaylı çevreci ürün: beklemede

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boș USB portu
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• PC OS: Windows XP (SP3)/Windows Vista/
Windows 7

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 1100 mAh
• Dahili pille çalma süresi: 24 saate kadar ses, 20 

saate kadar radyo veya 5 saate kadar video

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• D-box boyutları (GxDxY): 155 x 30 x 134 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 113 x 10,9 x 59 mm
• Ürün ağırlığı: 0,104 kg

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon 

Bilgileri, İstasyon Adı

Ses Kaydı
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: MP3
• FM radyo kaydı: MP3
• Ses dosyası formatı: MP3

Yazılım
• Philips Songbird

İș ortakları
• 7digital
• Audible
•
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* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 
Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini 

desteklemektedir
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten

http://www.philips.com

