
 

 

Philips GoGEAR
MP3 player com tecnologia 
FullSound™

Ação
4 GB*

SA4ACT04ON
Qualidade de som sem complicação

Com fones de ouvido MP3 sem fio e à prova d'água
Sinta a qualidade de som inigualável do GoGEAR Action com FullSound e aproveite o 
conforto dos leves fones de ouvido MP3. Além disso, o player à prova d'água e de poeira 
conta com pedômetro e alertas de voz para deixar seus treinos mais eficazes.

Qualidade de som excelente
• FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
• Codec sem perdas para APE, FLAC, MP3 e WMA para proporcionar um som ainda mais 

preciso

Complementa a sua vida
• Fones de ouvido MP3 para você desfrutar de ótimas músicas com total liberdade sem fio
• Fones de ouvido internos de alta qualidade para proporcionar maior conforto e ajuste
• Design à prova de água e poeira para condições úmidas e com poeira
• Ouça até 12 horas de reprodução de músicas

Fácil e intuitivo
• Alerta de voz para atualização e validação no seu idioma
• Pedômetro integrado para monitoramento em tempo real
• Philips Songbird: um programa simples para explorar, reproduzir e sincronizar
• Carregamento rápido em 5 minutos para 60 minutos de reprodução



 FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-
as substancialmente para que o CD 
reproduzido não apresente nenhuma 
distorção. Baseado em um algoritmo de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Com suporte para APE, FLAC, MP3 e 
WMA

Coloque suas músicas preferidas no player 
GoGEAR e desfrute da precisão do som em 
sua plenitude, sem perdas na clareza e nos 
detalhes do som. As mais recentes tecnologias 
de compressão de áudio podem reduzir o 
tamanho dos arquivos em até dez vezes sem 
diminuir a qualidade e salvam os arquivos 
comprimidos em formatos como MP3 e WMA. 
Seu GoGEAR pode reproduzir arquivos APE, 
FLAC, MP3 e WMA com suporte para codecs 
que o protegem contra perdas, oferecendo 

qualidade de áudio e acesso ao mundo da 
música digital. Agora, você pode fazer 
download de suas músicas, copiar seus CDs e 
transferir todas elas ao GoGEAR, para se 
divertir ao máximo em qualquer lugar.

Fones de ouvido MP3
Exercite-se ao som de suas músicas preferidas 
e desfrute da liberdade oferecida por fones de 
ouvido MP3. Seu GoGEAR Action vem com 
um conjunto de fones de ouvido internos da 
mais alta qualidade que proporcionam 
qualidade de áudio incrível com um único fio 
posicionado atrás do pescoço, assim, não 
enrosca nem atrapalha seus movimentos 
enquanto você se exercita. Os fones de ouvido 
MP3 também são flexíveis, permitindo que 
você os dobre e guarde com facilidade. Leves e 
confortáveis, os fones de ouvido sem fio são a 
companhia perfeita para uma corrida, 
caminhada ou pedalada.

Fone de ouvido interno de alta qualidade
Divirta-se com a clareza de áudio oferecida 
pelos fones de ouvido de alta qualidade da 
Philips – fones de ouvido que proporcionam 
uma experiência de áudio magnífica com 
conforto inigualável. Desenvolvido para 
fornecer leveza e ajuste perfeito aos ouvidos, 
os fones de ouvido foram projetados para 
manter o conforto mesmo após um uso 
prolongado. Os fones são tão confortáveis que 
permitem que você se entregue totalmente à 
música. Na verdade, você nem vai lembrar que 
está com os fones de ouvido.

Até 12 horas de reprodução de músicas

Entregue-se à batida sem fim com o player 
GoGEAR. Conta com bateria recarregável 

compacta, desenvolvida para longa duração. 
Até 12 horas de reprodução contínua de 
músicas para você se divertir até a próxima 
recarga. Basta conectar o cabo de alimentação 
para recarregar o player. Simples assim.

Alerta de voz
A Philips simplificou tudo com os alertas de 
voz do GoGEAR Action. Este recurso fornece 
confirmações verbais e dicas no idioma que 
você escolher. Mantém você informado sobre 
o status do player, por exemplo, quando o 
modo aleatório está ativado, quando está 
preparando o banco de dados de músicas para 
reprodução ou quando você ativa o Action. 
Durante as atividades físicas, os Alertas de voz 
transmitem comentários importantes, 
incluindo o tempo decorrido na atividade e a 
quantidade de calorias que você queimou, sem 
que você perca o ritmo.

Philips Songbird

Simples e fácil de usar, o Philips Songbird é um 
programa fornecido com o GoGear player que 
permite que você explore e reproduza todas 
as suas mídias e sincronize-as perfeitamente 
com o Philips GoGear. Com os recursos de 
gerenciamento de música intuitivos e 
poderosos, você poderá descobrir artistas e 
estilos musicais direto desse programa por 
meio de lojas, serviços e sites de música e 
mídia. Reproduza sua própria biblioteca e suas 
mídias pela Internet e sincronize tudo com 
perfeição do PC para o Philips GoGear.
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Imagem/tela
• ND

Som
• Recursos de áudio: FullSound
• Personalização com equalizador: Não
• Ajustes do equalizador: ND
• Separação de canais: 50 dB
• Resposta de frequência: 20 - 18 k Hz
• Potência de saída (W RMS): 2 x 2,5 mW
• Relação de sinal/ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE
• Digital Rights Management: Não
• Taxas de bits de MP3: 8 a 320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 5 kbps - 192 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Suporte a ID3 Tag: ND

Reprodução de vídeo
• ND

Reprodução de imagem estática
• ND

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Não

Mídia de armazenamento
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Memória integrada (RAM): 4 GB
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: Até 900 

faixas*
• Compat. classe de armazen. em massa
• Compatibilidade com protocolo de transferência 

em massa: Não

Conectividade
• USB: Micro USB de alta velocidade

Praticidade
• Bloqueio do teclado: Não

• SuperScroll: ND
• Firmware atualizável: Sim, via SongBird
• Indicação de carregamento da bateria: Sim, via 

Alertas de voz
• Indicação de bateria fraca: Sim, via Alertas de voz
• Carrega e reproduz: Não
• Limite de volume personalizável: Não
• Controles de volume exclusivos
• Pedômetro: integrado
• À prova de respingos: Sim, IPX 5

Acessórios
• Fones de ouvido: fones de ouvido integrados
• Guia de início rápido
• Cabo USB

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• USB: Porta USB livre
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar 

documentos de suporte atualizados, manuais, 
futuros firmwares e atualizações de softwares para 
PC)

• Sistema operacional para PC: Windows XP (SP2)/ 
Vista/ 7

Alimentação
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade da bateria: 90 mAh
• Tempo de reprodução c/ bateria integrada: Até 12 

horas de música

Dimensões
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões da D-box (LxPxA): 150 x 45 x 150 mm
• Peso do produto: 0,022 kg

Software
• Philips Songbird

Parceiros
• Não
•
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Especificações
MP3 player com tecnologia FullSound™
Ação 4 GB*

* Os logotipos Windows Media e Windows são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e/ou em outros países.

* A velocidade real de transferência pode variar de acordo com o 
sistema operacional e com a configuração do software.

* 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível 
será menor.

* Suporta serviços de download e assinatura compatíveis com WMA 
DRM10

* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e 
podem precisar ser substituídas. A duração da bateria e o número 
de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

* Da Philips

http://www.philips.com

