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SA3MXX04K
Vychutnajte si svoju hudbu na cestách

Plnofarebný displej pre jednoduché prezeranie obsahu
Pri kompaktnom MP3 prehrávači Philips GoGear Mix s priamym konektorom USB je prenos súborov 

hračkou – nepotrebujete žiadne káble. Vychutnajte si jednoduché a intuitívne prezeranie obsahu na 

plnofarebnom displeji a až 13 hodín prehrávania hudby, ktoré zaručí jeho vstavaná batéria.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Prehrávanie MP3 a WMA

Príjemne spestrí váš život
• Plnofarebný displej pre intuitívnu a príjemnú navigáciu
• Až 13 hodín prehrávania hudby
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek

Jednoduché a intuitívne používanie
• Priame rozhranie USB umožňuje jednoduchý prenos súborov bez káblov
• Jednoducho potiahnite a pustite skladby pomocu myši – nie je potrebný žiadny softvér
• Zobrazenie priečinkov na organizovanie a zobrazovanie súborov médií podobne ako vo vašom 

PC



 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.

Prehrávanie MP3 a WMA

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej 
hudby na prehrávači GoGear. Prevezmite MP3 
alebo WMA piesne z autorizovaných 

hudobných stránok na internete, prípadne 
vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo 
formáte MP3 alebo WMA tak, že 
skonvertujete svoje hudobné disky CD a 
prenesiete ich do prehrávača.

Plne farebný displej
Plnofarebný displej pre intuitívnu a príjemnú 
navigáciu

Až 13 hodín prehrávania hudby

Vysoká kapacita batérie tohto prehrávača 
poskytuje až 13 hodín nepretržitého 
prehrávania hudby na jediné nabitie.

Nahrávanie hlasu

Nahrávanie hlasu zmení váš prehrávač GoGear 
na šikovný diktafón. Okrem počúvania hudby 
alebo rádia môžete nahrávať poznámky alebo 
pracovné, prípadne školské pripomienky, 
nákupné zoznamy a telefónne čísla, dokonca aj 
texty piesní. Keď stlačíte tlačidlo nahrávania a 
rozprávate do vstavaného mikrofónu, hlasové 
správy sa skomprimujú a uložia do vstavanej 
vnútornej pamäte. Vďaka funkcii nahrávania 
hlasu získate prenosný rekordér, ktorý vám 
umožní nahrávať čokoľvek, kedykoľvek a 
kdekoľvek!

Priame rozhranie USB

Zariadenia s priamym rozhraním USB je možné 
pripojiť priamo do USB portu počítača - 
nepotrebujete káble. Počítač automaticky 
rozpozná zariadenie ako prenosné USB 
zariadenie na hromadné ukladanie (v systéme 
Windows 98 sa vyžaduje inštalácia 
dodatočných ovládačov), čo umožňuje 
jednoducho prenášať súbory medzi počítačom 
a zariadením prostredníctvom programu 
Prieskumník systému Windows (alebo zložiek 
Apple). Noste so svojím zariadením hudbu a 
údaje každý deň.

Potiahnite a pustite skladby pomocu 
myši

Umožňuje rýchlo a jednoducho skopírovať 
vašu hudobnú zbierku z PC do prehrávača 
GoGear. Stačí pripojiť prehrávač GoGear k 
PC, zatiaľ čo máte spustený program 
Windows® Prieskumník, vybrať piesne alebo 
priečinky, ktoré chcete skopírovať do 
prehrávača, a potom myšou presunúť zvolené 
súbory do hudobného priečinka GoGear. Je to 
také jednoduché. Nie je potrebná inštalácia 
žiadneho dodatočného softvéru!
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Hlavné prvky
MP3 prehrávač s funkciou FullSound™
Mix 4 GB* 
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Technické údaje
MP3 prehrávač s funkciou FullSound™
Mix 4 GB* 

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

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

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 

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