
 

 

„Philips“ GoGEAR
MP3 grotuvas su 
„FullSound™“

• „RaGa“
• 4 GB*

SA3RGA04BN
Nepriekaištingas garsas

Aptakus dizainas ir šiuolaikiška apdaila
Mažas, patvarus ir gerą nuotaiką palaikantis MP3 grotuvas „GoGear Raga“ su funkcija 
„FullSound“ praturtins jūsų gyvenimą mėgstama muzika. Be to, „Philips Songbird“ 
garantuoja lengvą muzikos sinchronizavimą ir neribotas pramogas.

Nuostabi garso kokybė
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką

Papildo jūsų gyvenimą
• Minkšta ir glotni apdaila, kad būtų patogu naudoti
• Visų spalvų ekranas intuityviam ir smagiam naršymui
• Iki 22 valandų muzikos įrašų

Paprasta ir intuityvu
• „Philips Songbird“: viena paprasta programa atranda, groja ir sinchronizuoja
• „LikeMusic“ – grojaraščiai, kuriuose dainos kartu skamba geriau
• Kraukite bateriją vos 5 minutes ir įrašais galėsite mėgautis 90 minučių
• Aplanko rodinys padeda tvarkyti ir peržiūrėti medijos failus kaip tai darote kompiuteryje



 „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.

Iki 22 valandų muzikos įrašų
Vieną kartą įkrovus šio grotuvo bateriją juo 
galima naudotis neįtikėtinai ilgai – muzikos 
nepertraukiamai galėsite klausytis net 22 
valandas.

Philips „Songbird“

Viena paprasta, lengvai naudojama programa, 
kuri jau yra įdiegta „GoGear“ grotuve, – 

„Philips Songbird“ leidžia ieškoti ir leisti visą 
turimą mediją bei sinchronizuoti ją su „Philips 
GoGear“. Jos intuityvios ir patogios muzikos 
valdymo funkcijos suteikia galimybę ieškoti 
naujų atlikėjų ir muzikos stilių tiesiog pačioje 
programoje per muziką ir muzikos 
parduotuves, paslaugas ir svetaines. Leiskite 
bibliotekoje ir internete esančią mediją bei 
sinchronizuokite ją savo kompiuteryje ir 
„Philips GoGear“.

„LikeMusic“

„LikeMusic“ leidžia dar giliau pasinerti į 
mėgstamiausią muziką – tereikia vieno 
spustelėjimo! Nereikia rūšiuoti muzikos 
bibliotekos ar laukti, kol tapsite įžvalgūs. 
„LikeMusic“ – tai „Philips“ patentuotas 
algoritmas, analizuojantis bibliotekoje esančias 
dainas ir aptinkantis panašias muzikos savybes. 
Šios savybės padeda „LikeMusic“ sukurti 
puikius grojaraščius iš dainų, kurios tiesiog 
geriau skamba kartu. Tiesiog spustelėkite 
patinkančią dainą ir bakstelėkite „LikeMusic“ 
piktogramą – grojaraštis bus sukurtas iškart. 
Pavadinkite jį ir klausykitės naujo grojaraščio – 
arba iš naujo atraskite senas dainas – savo 
kompiuteryje ar „GoGear“ grotuve.

Įkraunama itin greitai

Kartais „GoGear“ grotuvą reikia pasiimti į 
biurą, iš jo į namus arba trumpai mankštai, 
tačiau ką daryti, jei per naktį pamiršote jį 
įkrauti. Daugiau nebeteks dėl to nerimauti, nes 
greitojo įkrovimo funkcija neleis jums keliauti 
nuobodžiai ir tyliai. Išmanioji ir patogi „Philips“ 
funkcija suteikia galimybę prijungti „GoGear“ 
prie kompiuterio ar USB kroviklio vos 5 
minutėms ir neįtikėtinai ilgai mėgautis garso 
įrašų atkūrimu – net 90 minučių! Greitasis 
įkrovimas veikia naudodamas daug didesnę 
srovę, kad ličio jonų baterijai būtų akimirksniu 
suteikta reikiama įkrova ir galėtumėte klausytis 
muzikos. 

Aplanko rodinys

Aplanko rodinys yra pasirinktinas katalogo 
rodinys „GoGear“ grotuve, padedantis 
peržiūrėti visus grotuve turimus failus lyg tai 
darytumėte kompiuteryje. Kai tik pasirenkate 
aplanko rodinį, bet kurį palaikomą failą (t. y. 
muziką, nuotraukas ar vaizdo įrašus) galite 
lengvai atidaryti – tereikia pasirinkti failą ir 
bakstelėti „Play“.
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Vaizdas / ekranas
• Fono apšvietimas
• Tipas: LCD
• Ekrano įstrižainė (cm): 2,54
• Ekrano įstrižainė (coliais): 1.0 in
• Skyra: 128 x 64

Garsas
• Reguliuojamas vienodintuvu
• Vienodintuvo nustatymai: Fanko muzika, Hiphopas, 

Džiazas, Rokas, Techno muzika, Klasikinė muzika
• Garsumo gerinimas: „FullSound“
• Kanalo išskyrimas: 45 dB
• Dažninė charakteristika: 60–18 000 Hz
• Išvesties galia (RMS): 2 x 2,5
• Signalo ir triukšmo santykis: > 84

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

APE
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas, albumas
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): Ne
• MP3 sparta bitais: 8–320 bps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• WMA sparta bitais: 5–320 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Saugojimo laikmena
• Integruoto atminties tipo: „NAND Flash“
• Suderinamas su didelės talpos klasės laikmenomis
• Integruotoji atmintis (RAM): 4 GB
• Atminties talpa įrašant muziką (MP3): Iki 900 

takelių*

Prijungimo galimybė
• Ausinės: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

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

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

Priedai
• Ausinės: AY3816
• 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: 220 mAh
• Veikimo laikas naudojant bateriją: Iki 22 valandų 

garso įrašų

Matmenys
• Pakuotės tipas: „D-box“
• „D-box“ matmenys (PxGxA): 120 x 110 x 30 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 49,9 x 43,4 x 12,9 

mm
• Gaminio svoris: 0,024 kg

Programinė įranga
• Philips „Songbird“

Partneriai
• „7digital“
• „Audible“
•
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* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA šifravimas.

* Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, 
kurioms naudojamas 64 kbps WMA arba 128 kbps MP3 šifravimas.

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

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
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