
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

ViBE
4 GB*-os

SA3VBE04KS
Felülmúlhatatlan hangélmény

Hatalmas szórakozás kis méretben
A Philips FullSound technológiáját alkalmazó, kis méretű és robusztus GoGear Vibe MP4 lejátszóval 

életre keltheti a zenét, a Songbird szoftver pedig végtelen zenei felfedezéseket és könnyű szinkronizációt 

nyújt. Emellett a puha gumiból készült fülbetétek kényelmes zenehallgatást biztosítanak.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Puha gumi fülhallgató a kényelmes zenehallgatáshoz

Minőséget hoz életébe
• 1,8"-es színes kijelző az egyszerű és intuitív navigációhoz
• Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és egyszerű használatért
• Élvezze az akár 25 órányi zene- vagy 5 órányi videolejátszást*
• FM rádió RDS funkcióval és 30 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez

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
• Könnyen kezelhető és intelligens felhasználói felület lemezborítókat megjelenítő funkcióval
• 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.

Puha gumi fülhallgató
A puha gumiba ágyazott fülhallgatókkal a 
zenehallgatás mindig kényelmes, hiszen lágyan 
alkalmazkodnak a fül méretéhez és formájához. 
A puha párnák garantáltan elfeledtik Önnel 
örökre a múlt összes kényelmetlen 
fülhallgatóját.

4,6 cm-es (1,8"-es) színes kijelző
A 4,6 cm-es (1,8"-es) színes kijelző 
megkönnyíti a navigálást a vezérlőmenüben 
vagy a GoGear lejátszón lévő zenefájlok 
között.

Lágy és sima kidolgozás
Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és 
egyszerű használatért

FM rádió RDS funkcióval és 30 
programozott állomással

FM rádió RDS funkcióval és 30 programozott 
állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez.

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. 
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Fénypontok
MP4 lejátszó FullSound™ technológiával
ViBE 4 GB*-os 



Kiadás dátuma  
2013-01-06

Verzió: 1.1.5

12 NC: 8670 000 73265
EAN: 87 12581 58736 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SA3VBE04KS/02

Műszaki adatok
MP4 lejátszó FullSound™ technológiával
ViBE 4 GB*-os 

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

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

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