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SA3MXX02W
Vychutnejte si hudbu na cestách

Barevný displej pro snadné procházení
Díky kompaktnímu přehrávači MP3 GoGear Mix společnosti Philips s přímým USB konektorem je 

přenášení souborů otázkou okamžiku – nejsou třeba žádné kabely. Vychutnejte si snadné a intuitivní 

procházení na barevném displeji a až 13hodinové přehrávání hudby díky zabudovanému akumulátoru.

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Přehrávání formátů MP3 a WMA

Doplní váš život
• Barevný displej umožňuje intuitivní a příjemnou navigaci
• Až 13 hodin přehrávání hudby
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát

Snadný a intuitivní zážitek
• Připojení Direct USB pro snadný přenos souborů bez kabelů
• Jednoduše přetáhněte své skladby – bez nutnosti softwaru
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC



 FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 
zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Philips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 
jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

Přehrávání formátů MP3 a WMA

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje 
zmenšit velikost velkých souborů s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA 
patří mezi kompresní formáty, díky kterým si 
vychutnáte svět digitální hudby na svém 
přehrávači GoGear. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných 
zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte 
své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste 
je do svého zařízení.

Barevný displej
Barevný displej umožňuje intuitivní a příjemnou 
navigaci

Až 13 hodin přehrávání hudby

Dlouhotrvající výkon přehrávače představuje 
13 hodin trvalého přehrávání pouze na jedno 
nabití.

Nahrávání hlasu

Nahrávání hlasu změní váš přehrávač GoGear 
na pohodlný diktafon. Kromě přehrávání 
hudby nebo poslechu rozhlasových stanic 
můžete nahrávat také poznámky nebo úkoly do 
školy či zaměstnání, seznam co nakoupit nebo 
telefonní čísla – nebo třeba text písničky. Po 
stisknutí tlačítka pro nahrávání a mluvení do 
mikrofonu bude záznam hlasu zkomprimován a 
uložen do zabudované interní paměti. Tato 
funkce představuje vysoce mobilní diktafon, se 
kterým můžete nahrávat cokoli, kdykoli a 
kdekoli!

Připojení Direct USB

Zařízení s bezdrátovým připojením Direct USB 
lze zapojit přímo - bez použití kabelu - do 
portu rozhraní USB počítače. Počítač 
automaticky rozpozná zařízení jako přenosné 
velkokapacitní paměťové zařízení USB (systém 

Windows 98 vyžaduje doplňkové ovladače) 
umožňující snadné přetahování souborů v 
aplikaci Průzkumník Windows (nebo Apple 
Folders) mezi počítačem a zařízením. Stačí 
každý den naplnit zařízení hudbou a daty.

Přetáhněte své skladby

Kopírování hudební sbírky z počítače do 
přehrávače GoGear je rychlé a snadné. Stačí 
připojit přehrávač GoGear k počítači, 
v aplikaci Průzkumník Windows® vyberte 
skladby nebo složky, které chcete zkopírovat 
do přehrávače, a poté vybrané soubory 
přetáhněte do složky hudby přehrávače 
GoGear. Je to tak jednoduché. Není nutné 
instalovat žádný přídavný software!

Zobrazení složek

Funkce zobrazení složek znamená volitelné 
zobrazení adresáře přehrávače GoGear, které 
vám umožňuje zobrazení všech souborů 
v přehrávači stejným způsobem jako v počítači. 
Jakmile vyberete funkci zobrazení složek, je 
otevření jakéhokoli podporovaného souboru 
(např. hudby, obrázků nebo videozáznamů) 
stejně snadné jako výběr souboru a stisknutí 
tlačítka přehrávání.
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Přednosti
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Specifikace
MP3 přehrávač s funkcí FullSound™
Mix 2 GB* 

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.
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