
 

 

Philips GoGEAR
MP4 přehrávač s funkcí 
FullSound™

ViBE
8 GB*

SA3VBE08R
Dokonalý zvukový zážitek

Malá velikost, velká zábava
Malý a odolný MP3 přehrávač GoGear Vibe hraje na tu správnou strunu. Obsahuje technologii Philips 

FullSound, které vdechne vaší hudbě život, aplikaci Songbird, s níž můžete objevovat hudbu bez 

jakýchkoli omezení, a snadnou synchronizaci. Měkká gumová sluchátka do uší navíc zajišťují pohodlný 

hudební zážitek.

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Měkká gumová sluchátka do uší pro pohodlný poslech

Doplní váš život
• 1,8" barevný displej umožňuje plynulou a intuitivní navigaci
• Měkký a hladký povrch pro pohodlné a snadné používání
• Užijte si až 25 hodin přehrávání hudby nebo 5 hodin videa
• VKV rádio s RDS a 30 předvolbami pro více hudebních možností

Snadný a intuitivní
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program pro objevy, přehrávání a synchronizaci
• Funkce LikeMusic pro seznamy skladeb, které spolu skvěle zní
• Rychlé nabití pro 90minutové přehrávání hudby již za pouhých 5 minut
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC
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* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 

systému a konfiguraci softwaru.
• Funkce: Zámek klávesnice • Audible: Ano
•

Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky, cm: 4,6 cm
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,8 palců
• Rozlišení: 160 x 128

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klasika
• Vylepšení zvuku: FullSound
• Separace kanálů: 45 dB
• Kmitočtová charakteristika: 80 - 18 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2,4 mW
• Odstup signál/šum: >84 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pro přenosná zařízení, podporuje stahování a 
služby předplatného a půjčování videa

• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 
variabilní

• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 48, 
11,025, 22,050, 8 kHz

• Přenosová rychlost formátu WMA: 5–320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, BMP
• Prezentace: Ano

Přehrávání videa
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 pixelů, 30 snímků za 

sekundu, 512 kb/s

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kapacita zabudované paměti: 8 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 1800 

skladeb*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí

• Navigace Superscroll: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Nabíjení a přehrávání: při připojení k počítači
• Přizpůsobitelné omezení hlasitosti: Ano
• Vyhrazené ovladače hlasitosti: Ano

Příslušenství
• Sluchátka: AY3838
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Kabel USB: AY3930

Ekologické specifikace
• Bezolovnatý pájený výrobek: Ano
• Certifikovaný zelený výrobek: čeká na vyřízení

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Operační systém PC: Windows XP (SP3) / 
Windows Vista / Windows 7

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 290 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 25 hodin 

přehrávání hudby, 12 hodin poslechu rádia nebo 
5 hodin přehrávání videa

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 110 x 30 x 135 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 43,5 x 10,5 x 78,4 mm
• Hmotnost výrobku: 0,034 kg

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Předvolby stanic: 30

Záznam zvuku
• Nahrávání rádia VKV: Ano

Software
• Aplikace Philips Songbird: Ano

Partneři
• 7digital: Ano
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