
 

 

Philips GoGEAR
MP3 prehrávač

• Mini
• 4 GB*

SA4MIN04RF
Všetka vaša hudba na cestách

Výsuvný konektor USB na jednoduchšie používanie
Drobný, šikovný a úžasne štýlový mini-prehrávač MP3 Philips GoGEAR vám umožní jednoducho zdieľať 

a prenášať hudbu vďaka výsuvnému konektoru USB a funkcii presúvania súborov potiahnutím myšou – 

bez káblov či softvéru. Zabudovaná batéria vám dopraje až 8 hodín prehrávania.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Prehrávanie MP3 a WMA

Príjemne spestrí váš život
• Rádio FM s 20 predvoľbami pre viac hudobných možností
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek
• Užite si až 8 hodín prehrávania hudby

Jednoduché a intuitívne používanie
• Vysúvateľný konektor USB pre jednoduchý prenos súborov – bez káblov
• Jednoducho potiahnite a pustite skladby pomocu myši – nie je potrebný žiadny softvér
• Zobrazenie priečinkov na organizovanie a zobrazovanie súborov médií podobne ako vo vašom 

PC



 Prehrávanie MP3 a WMA

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej 
hudby na prehrávači GoGear. Prevezmite MP3 
alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne 
vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo 
formáte MP3 alebo WMA tak, že 
skonvertujete svoje hudobné disky CD a 
prenesiete ich do prehrávača.

Rádio FM s 20 predvoľbami

Digitálne rádio FM vám ponúka dodatočné 
hudobné možnosti k vašej hudobnej zbierky v 
prehrávači GoGear. Jednoducho nalaďte 
stanicu, ktorú chcete nastaviť ako predvoľbu, a 
stlačte a podržte stlačené tlačidlo predvoľby, 
aby sa frekvencia uložila. Predvoliť môžete až 

20 rozhlasových staníc a vychutnať si svoje 
obľúbené programy všade tam, kam pôjdete.

Nahrávanie hlasu

Nahrávanie hlasu zmení váš prehrávač GoGear 
na šikovný diktafón. Okrem počúvania hudby 
alebo rádia môžete nahrávať poznámky alebo 
pracovné, prípadne školské pripomienky, 
nákupné zoznamy a telefónne čísla, dokonca aj 
texty piesní. Keď stlačíte tlačidlo nahrávania a 
rozprávate do vstavaného mikrofónu, hlasové 
správy sa skomprimujú a uložia do vstavanej 
vnútornej pamäte. Vďaka funkcii nahrávania 
hlasu získate prenosný rekordér, ktorý vám 
umožní nahrávať čokoľvek, kedykoľvek a 
kdekoľvek!

Zobrazenie priečinkov

Zobrazenie priečinka predstavuje voliteľné 
zobrazenie adresára prehrávača GoGear, 
ktoré vám umožní zobraziť všetky súbory v 
prehrávači, ako v prípade počítača. Po zvolení 
funkcie zobrazenia zložky, je otvorenie 
podporovaného súboru (t. j. hudby, obrázkov 

alebo videí) tak jednoduché, ako výber súboru 
a stlačenie tlačidla prehrávania.

Vysúvateľný konektor USB

Vysúvateľný konektor USB pre jednoduchý 
prenos súborov – bez káblov

Až 8 hodín prehrávania hudby
Užite si až 8 hodín prehrávania hudby

Potiahnite a pustite skladby pomocu 
myši

Umožňuje rýchlo a jednoducho skopírovať 
vašu hudobnú zbierku z PC do prehrávača 
GoGear. Stačí pripojiť prehrávač GoGear k 
PC, zatiaľ čo máte spustený program 
Windows® Prieskumník, vybrať piesne alebo 
priečinky, ktoré chcete skopírovať do 
prehrávača, a potom myšou presunúť zvolené 
súbory do hudobného priečinka GoGear. Je to 
také jednoduché. Nie je potrebná inštalácia 
žiadneho dodatočného softvéru!
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Hlavné prvky
MP3 prehrávač
Mini 4 GB*
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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Typ: displej LCD
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

1,1 palec
• Rozlíšenie: 96 x 32
• Riadky textu: 1

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Nie
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Nastavenia ekvalizéra: Classical, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno
• Oddelenie kanálov: 40 dB
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5 – 192 kbit/s a VBR
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digital Rights Management: Nie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Predvolené stanice: 20
• Nahrávanie rádia FM: súbory WAV, áno

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: áno
• Formát audio súboru: WAV

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Vstavaná pamäť (RAM): 4 GB
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až do 450 

skladieb*
• V súlade s triedou Mass storage: áno
• Podpora protokolu vysokokapacitného prenosu: 

Nie

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Uzamknutie klávesnice: Nie
• Superscroll: Nie
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Indikácia nabíjania batérie: Na používateľskom 

rozhraní
• Nabíjanie a prehrávanie: pri pripojení k PC
• Prispôsobiteľné obmedzenie hlasitosti: Nie
• Vyhradené ovládanie hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Slúchadlá: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• USB kábel: vstavané priame pripojenie USB

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/

Vista/7

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľný: Áno, prostredníctvom USB
• Kapacita batérií: 120 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: 8 hodín 

hudby

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery D-boxu (Š x H x V): 90 x 30 x 120 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 24,5 x 9,1 x 82 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,0206 kg

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Partneri
• Nie: áno
•

SA4MIN04RF/12

Technické údaje
MP3 prehrávač
Mini 4 GB*

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 

ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.
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