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Üstün ses deneyimi

Küçük boyut, büyük eğlence
Küçük ve dayanıklı GoGear Vibe MP3 çalar, şarkılarınıza hayat veren Philips FullSound ve müziği 
sınırsızca keşfedebilmenizi ve kolayca senkronize edebilmenizi sağlayan Songbird ile doğru notaları 
yakalar. Ayrıca yumuşak kauçuk kulaklıklar, konforlu bir şekilde müzik dinleyebilmenizi sağlar.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Dinleme konforu sağlayan yumușak lastik kulaklıklar

Yașamınızı tamamlar
• Kolay ve sezgisel gezinme için 1,8 inç tam renkli ekran
• Kolay tașıma sağlayan yumușak ve pürüzsüz kaplama
• 25 saate varan müzik veya 5 saate varan video keyfi

Kolay ve sezgisel
• Philips Songbird: keșfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program
• Uyumlu șarkılardan olușan çalma listeleri için LikeMusic
• 90 dakikalık çalma için sadece 5 dakikada hızlı șarj
• Albüm kapağı görüntülemeli kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü
• Ortam dosyalarını bilgisayarınızdaki gibi düzenlemek ve görüntülemek için klasör görünümü



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

4,6 cm (1,8") tam renkli ekran
4,6 cm (1,8") tam renkli ekranla GoGear 
oynatıcınızın kontrol menüsünde veya müzik 
dosyalarında kolayca gezinebilirsiniz.

Philips Songbird

GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, 
kullanımı kolay bir program olan Philips 
Songbird sayesinde ortam dosyalarını keșfedin, 
oynatın ve Philips GoGear'ınız ile zahmetsizce 

senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik 
yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve 
müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden 
bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, 
servisler ve web sitelerinden keșfedin. Kendi 
kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam 
dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile 
Philips GoGear'ınız arasında senkronize edin.

LikeMusic

LikeMusic, tek tıklamayla müzik keyfinizi artırır! 
Müzik kitaplığınızı düzenlemek veya iși șansa 
bırakmak yok. LikeMusic, Philips'e ait patentli 
bir algoritma olup, kitaplığınızdaki șarkıları 
analiz ederek müzikal özellikleri benzer 
șarkıları bulur. Bu özellikler sayesinde 
LikeMusic, birbirine uyumlu șarkılardan olușan 
akıllı çalma listeleri olușturur. Sevdiğiniz bir 
șarkıyı seçin ve LikeMusic simgesini tıklatın: 
anında bir çalma listesi olușur. Çalma listesine 
bir ad verip keyfini çıkarın ya da bilgisayarınızda 
veya GoGear çalarınızda bulunan șarkıları 
yeniden keșfedin.

Hızlı șarj

Bazen GoGear çalarınızı evden ișe ya da ișten 
eve yanınızda tașımanız gerekir ancak șarj 
etmeyi unutmuș olabilirsiniz. Hayal kırıklığına 
ve sıkıntıya, sessiz yolculuklara Hızlı Șarj ile son 
verin. Philips’in akıllı ve kullanıșlı çözümü 
sayesinde GoGear'ınızı bilgisayara veya USB 
șarj cihazına bağlayarak 5 dakikada hızlı șarj 
edebilir ve bu sayede 90 dakika müzik 
dinleyebilirsiniz! Hızlı Șarj, lityum iyon pilinizle 
aynı gücü vererek müzik dinlemeye devam 
etmenizi sağlamak için çok daha yüksek akım 
düzeylerinde çalıșır. 

Tam renkli albüm kapağı

Kolay ve sezgisel GoGear kullanıcı arayüzü 
gelișmiș bir gezinme teknolojisi ile 
çalıștırılmaktadır. Hızlı ve sorunsuz gezinme 
sağlamasının yanı sıra kolayca öğrenilebilen 
keyifli bir multimedya deneyimi sunar. Müzik 
dosyalarının içinde bulunan albüm kapağı 
çalıșmasını görüntüleyen Albüm Kapağı gibi 
akıllı özellikler, müziğin tadını çıkarırken CD ya 
da LP kapağını gördüğünüz eski güzel günlerde 
olduğu gibi daha zengin bir deneyim sağlar.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (cm): 4,6 cm
• Çapraz ekran boyutu (inç): 1,8 inç
• Çözünürlük: 160 x 128

Ses
• Özelleștirilebilir ekolayzır
• Ekolayzır ayarları: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Tekno, Klasik
• Ses Geliștirme: FullSound
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 80 - 18 000 Hz
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 2,4 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 84 dB

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınabilir Cihazlar için 

Windows Media DRM ile müzik yükleme ve 
abonelik desteği

• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• WMA bit hızları: 5-320 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• MJPEG (.mp4): 160x128 piksel, 30 fps, 512 kpbs

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: NAND Flash
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Dahili hafıza kapasitesi: 4 GB
• Müzik hafızası kapasitesi, MP3: 900 parçaya kadar*

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș takımı kilidi
• Superscroll
• Yükseltilebilir bellenim
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı arayüzünde
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken
• Kișiye özel ses düzeyi sınırı
• Özel ses düzeyi kontrolleri

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3838
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu: AY3930

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün
• Onaylı çevreci ürün: beklemede

Sistem Gereksinimleri
• USB: Boș USB portu
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

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

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 290 mAh
• Dahili pille çalma süresi: 25 saate kadar müzik veya 

5 saate kadar video

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• D-box boyutları (GxDxY): 110 x 30 x 135 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 43,5 x 10,5 x 78,4 mm
• Ürün ağırlığı: 0,034 kg

Yazılım
• Philips Songbird

İș ortakları
• 7digital
• Audible
•
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* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Depolama kapasitesi, șarkı bașına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 
128 kbps MP3 șifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiștir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 

konfigürasyonunuza göre değișebilir.

http://www.philips.com

