
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

ViBE
8 GB*-os

SA3VBE08R
Felülmúlhatatlan hangélmény

Hatalmas szórakozás kis méretben
A Philips FullSound technológiáját magába foglaló, kis méretű és robusztus GoGear Vibe MP3 lejátszóval 

életre keltheti a zenét, a Songbird szoftver pedig végtelen zeneélvezetet és szinkronizációs lehetőséget 

nyújt. A puha gumiból készült fülhallgatók 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
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* 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.
• Frissíthető firmware •
Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (cm): 4,6 cm
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,8 hüvelyk
• Felbontás: 160 x 128

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

Rock, Techno, Klasszikus
• Hangzásjavítás: FullSound
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,4 mW
• Jel-zaj arány: > 84 dB

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

APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; zeneszolgáltatások 
letöltése és előfizetése

• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/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

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP
• Diavetítés

Videolejátszás
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 pixel, 30 kép/s, 512 kbps

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Beépített memória kapacitása: 8 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 1800 

zeneszám*

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

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Szupergörgetés

• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 
felületen

• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás
• Külön hangerőszabályzók

Tartozékok
• Fejhallgató: AY3838
• 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: 290 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 25 óra audió, 12 óra 

rádió vagy 5 óra videó

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 110 x 30 x 

135 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 43,5 x 10,5 x 78,4 

mm
• Termék tömege: 0,034 kg

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 30

Audiofelvétel
• FM-rádiófelvétel

Szoftver
• Philips Songbird

Partnerek
• 7digital
• Audible
Kiadás dátuma  
2013-03-09

Verzió: 1.1.6

12 NC: 8670 000 74207
EAN: 87 12581 59270 7

© 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

Műszaki adatok
MP4 lejátszó FullSound™ technológiával
ViBE 8 GB*-os 

http://www.philips.com

