
 

 

Philips GoGEAR
Přehrávač MP3

• Mini
• 4 GB*

SA4MIN04KN
Veškerá hudba na cestách

Výsuvný konektor USB pro snadnou zábavu
Malý, chytrý a velmi stylový MP3 přehrávač Philips GoGEAR Mini umožňuje snadné sdílení 
a přenos hudby pomocí výsuvného konektoru USB a funkce přetažení – bez kabelů a 
softwaru. Vychutnejte si až 8 hodin přehrávání na vestavěnou baterii.

Zvuk vynikající kvality
• Přehrávání formátů MP3 a WMA

Doplní váš život
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát
• Vychutnejte si až 8 hodin přehrávání hudby

Snadný a intuitivní zážitek
• Výsuvný USB konektor pro snadný přenos souborů – bez kabelů
• Jednoduše přetáhněte své skladby – bez nutnosti softwaru
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC



 Přehrávání formátů MP3 a WMA

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje 
zmenšit velikost velkých souborů s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA 
patří mezi kompresní formáty, díky kterým si 
vychutnáte svět digitální hudby na svém 
přehrávači GoGear. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných 
zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své 
vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je 
do svého zařízení.

Nahrávání hlasu

Nahrávání hlasu změní váš přehrávač GoGear 
na pohodlný diktafon. Kromě přehrávání 
hudby nebo poslechu rozhlasových stanic 
můžete nahrávat také poznámky nebo úkoly do 

školy či zaměstnání, seznam co nakoupit nebo 
telefonní čísla – nebo třeba text písničky. Po 
stisknutí tlačítka pro nahrávání a mluvení do 
mikrofonu bude záznam hlasu zkomprimován a 
uložen do zabudované interní paměti. Tato 
funkce představuje vysoce mobilní diktafon, se 
kterým můžete nahrávat cokoli, kdykoli a 
kdekoli!

Zobrazení složek

Funkce zobrazení složek znamená volitelné 
zobrazení adresáře přehrávače GoGear, které 
vám umožňuje zobrazení všech souborů 
v přehrávači stejným způsobem jako v počítači. 
Jakmile vyberete funkci zobrazení složek, je 
otevření jakéhokoli podporovaného souboru 
(např. hudby, obrázků nebo videozáznamů) 
stejně snadné jako výběr souboru a stisknutí 
tlačítka přehrávání.

Výsuvný USB konektor

Výsuvný USB konektor pro snadný přenos 
souborů – bez kabelů

Přehrávání až 8 hodin hudby
Vychutnejte si až 8 hodin přehrávání hudby

Přetáhněte své skladby

Kopírování hudební sbírky z počítače do 
přehrávače GoGear je rychlé a snadné. Stačí 
připojit přehrávač GoGear k počítači, 
v aplikaci Průzkumník Windows® vyberte 
skladby nebo složky, které chcete zkopírovat 
do přehrávače, a poté vybrané soubory 
přetáhněte do složky hudby přehrávače 
GoGear. Je to tak jednoduché. Není nutné 
instalovat žádný přídavný software!
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Přednosti
Přehrávač MP3
Mini 4 GB*



Datum vydání 2013-09-07

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97459
EAN: 08 71258 16675 80

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,1 palců
• Rozlišení: 96 x 32
• Řádky textu: 1

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Ne
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Klasika, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno
• Separace kanálů: 40 dB
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 10 mW
• Odstup signál/šum: > 85 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5–192 kb/s a 

VBR
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Digital Rights Management: Ne

Záznam zvuku
• Vestavěný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: Ano
• Formát audiosouboru: WAV

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Vestavěná paměť (RAM): 4 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 900 skladeb*
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kompatibilní s protokolem Mass Transfer: Ne

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

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

Příslušenství
• Sluchátka: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Kabel USB: vestavěné Direct USB

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Operační systém PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 120 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 8 hodin hudby.

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 90 x 30 x 120 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Hmotnost výrobku: 0,0206 kg

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci

Ekologické specifikace
• Bezolovnatý pájený výrobek: Ano

Partneři
• Ne: Ano
•
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Specifikace
Přehrávač MP3
Mini 4 GB*

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

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

http://www.philips.com

