
 

 

Philips GoGEAR
MP3 lejátszó FullSound™ 
technológiával

RaGa
4 GB*-os

SA3RGA04K
Felülmúlhatatlan hangélmény

Karcsú kivitel és modern kidolgozás
A FullSound technológiát magába foglaló, kis méretű, tartós és mókás kivitelű GoGear 
Raga MP3 lejátszóval életre keltheti kedvenc zenéjét. A Philips Songbird szoftvere 
egyszerű szinkronizálási lehetőséget és határtalan szórakozást nyújt.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét

Minőséget hoz életébe
• Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és egyszerű használatért
• Színes kijelző az intuitív és élvezetes navigációhoz
• Akár 22 órányi zenelejátszás
• FM rádió 20 programhellyel a zenei lehetőségek bővítéséhez

Egyszerű és intuitív
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• LikeMusic az együtt jobban szóló zeneszámok lejátszási listájához
• Gyorstöltés 90 perces lejátszáshoz, mindössze 5 perc alatt
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD-zene élményében 
részesül –– torzítás nélkül. Az utólagos 
hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

Akár 22 órányi zenelejátszás
A lejátszó egyetlen töltéssel hosszú ideig, 22 
órán át képes folyamatos zenelejátszásra.

Philips Songbird

A GoGear lejátszón megtalálható egyszerű, 
könnyen kezelhető program, a Philips Songbird 
segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes 
médiafájlját, és gond nélkül szinkronizálhatja 
Philips GoGear készülékével. Az intuitív és 
hatékony zenekezelési funkciókkal új 
előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel 
közvetlenül a programban, zene- és 
médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak 
segítségével. Játssza le saját könyvtárát és 

médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja 
őket egyszerűen PC-jéről a Philips GoGear 
készülékre.

LikeMusic

LikeMusic - egyetlen kattintással többet 
élvezhet a kedvenc zenéjéből! Többé nincs 
szükség arra, hogy a zenekönyvtárat 
böngéssze, vagy várjon, hogy megszállja az ihlet, 
és megtalálja végre a keresett zenéket. A 
LikeMusic a Philips szabadalmaztatott 
algoritmusa, amely elemzi a könyvtárban levő 
zeneszámokat zenei hasonlóságok után 
kutatva. Ezen jellemzők segítségével a 
LikeMusic intelligens lejátszási listákat hoz létre 
olyan zeneszámokból, melyek együtt 
egyszerűen fantasztikusan szólnak. Kattintson 
kedvenc zeneszámára, majd nyomja meg a 
LikeMusic ikont, és megjelenik egy lejátszási 
lista. Adjon nevet a listának, és élvezze az új 
lejátszási listát, vagy fedezze fel újra a 
zeneszámokat a számítógépén vagy a GoGear 
lejátszóján.

Rövid töltési idő

Néha előfordul, hogy a GoGear lejátszóra csak 
az otthon és a munkahely között, vagy egy 
rövid futáshoz lenne szükség, viszont előző 
éjszaka nem lett feltöltve. Búcsút mondhat a 
bosszúságnak, az unalomnak és a csendes 
utazásoknak a Fast Charge gyorsfeltöltéssel. A 

Philips intelligens és kézenfekvő megoldása 
lehetővé teszi a GoGear számítógéphez vagy 
USB töltőhöz való csatlakoztatását, és az 5 
perc töltésért cserébe szédületes, 90 perces 
audiolejátszás jár! A Fast Charge a sokkal 
magasabb áramszintek alkalmazásával működik, 
amely pillanatok alatt szolgálja ki a lítium-ion 
akkumulátor energiaigényét,... és tartja életben 
a zenét. 

Mappanézet

A Mappanézet a GoGear lejátszó egyik 
lehetséges könyvtárnézete, amellyel a lejátszón 
található összes fájlt megtekintheti, mintha 
számítógépen nézné. A Mappanézet 
kiválasztása után bármelyik támogatott fájl (pl. 
zene, kép vagy videó) megnyitása olyan könnyű, 
mint a fájl kiválasztása és a Lejátszás gomb 
megnyomása.

FM rádió 20 programhellyel

A digitális FM rádió további zenei 
lehetőségeket kínál GoGear lejátszóján 
található zenei gyűjteménye mellé. Egyszerűen 
hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia 
tárolásához. Akár 20 programozott 
rádióállomás eltárolásával lehetősége van arra, 
hogy kedvenc csatornáit akárhol hallgathassa.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (cm): 2,54
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,0 hüvelyk
• Felbontás: 128 x 64

Hang
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Funky, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Klasszikus
• Hangzásjavítás: FullSound
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Frekvenciaátvitel: 60 - 18 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,5
• Jel-zaj arány: >84

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• Digitális jogok kezelése: Nem
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 b/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 8 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

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

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Beépített memória kapacitása: 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 900 

zeneszám*

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: USB 2.0

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás

• Külön hangerőszabályzók: nem
• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3816
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: AY3930

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék
• Tanúsított környezetbarát termék: függőben

Rendszerkövetelmények
• USB-vel: Szabad USB-port
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

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

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 220 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 22 órányi audió vagy 8 

órányi videó

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 120 x 110 x 

30 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 49,9 x 43,4 x 12,9 

mm
• Termék tömege: 0,024 kg

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 20

Audiofelvétel
• FM-rádiófelvétel

Szoftver
• Philips Songbird

Partnerek
• 7digital
• Audible
•
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* A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 64 kb/s WMA 
kódoláson alapul.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.
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