
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Muse
8 GB*-os

SA4MUS08KF
Felülmúlhatatlan hangélmény

a legzajosabb környezetben is
Táncoljon soha nem hallott minőségben szóló zenére! A Philips GoGEAR Muse SA4MUS08KF MP4 

lejátszó FullSound funkcióval rendelkezik, mely kivételes hangtisztaságot nyújt, a SafeSound funkció a 

halláskárosodás elkerülését teszi lehetővé, az érintőképernyő egyszerű használatról gondoskodik, a 

Surround funkció pedig széles hangteret biztosít a filmnézéshez.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében
• SafeSound a halláskárosodás nélküli maximális zeneélvezethez

Minőséget hoz életébe
• 2,8”-es QVGA kapacitív érintőképernyő a könnyed navigáláshoz
• microSD kártyafoglalat a megnövelt felvételi kapacitásért
• Élvezze az akár 26 órányi zene- vagy 5 órányi videolejátszást
• FM rádió RDS funkcióval és 20 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez

Egyszerű és intuitív
• Egyéni hangzás létrehozása a zene szórakoztató személyre szabásához
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• LikeMusic az együtt jobban szóló zeneszámok lejátszási listájához



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD-zene élményében 
részesül –– torzítás nélkül. Az utólagos 
hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

Hangszigetelő fejhallgató

A hangszigetelő fejhallgatókkal a normál 
fejhallgatóknál megszokottnál alacsonyabb 
hangerőn is nagyobb részletgazdagságú zenét 
hallhat. Az emberi hallójárat anatómiájának 
alapos vizsgálatán alapuló hangszigetelő 
fejhallgatók irányított akusztikus kialakítása 
tökéletes elválasztást biztosít a fülcsatornának 
a külső hangforrásoktól, így küszöböli ki a nem 
kívánt háttérzajt, miközben közvetlenül fülébe 
érkezik a zene. Még mérsékelt hangerőbeállítás 
mellett is meg tudja különböztetni a zenei 
részleteket, a környezeti zaj elfedő hatásától 
mentesen. A fülhallgató betétsapkák elérhetők 
három különböző méretben, hogy a 
legmegfelelőbb módon illeszkedjenek a fülbe.

SafeSound

Nyugodtan élvezheti a zenét anélkül, hogy 
félnie kellene az esetleges halláskárosodástól. 
A Philips SafeSound technológiája folyamatosan 
elemzi a Philips GoGear MP3 lejátszó 
hangszintjét, és figyelmezteti Önt, ha a hangerő 
és -terhelés olyan szintet ér el, mely hosszú 
távon károsíthatja a hallását. Ekkor megteheti a 
szükséges „óvintézkedéseket”; csökkentheti a 
hangerőt vagy hagyhatja, hogy a SafeSound 
automatikusan elvégezze ezt Ön helyett 
anélkül, hogy a beállításokkal kellene bajlódnia. 
A SafeSound továbbá napi és heti szinten 
áttekintést nyújt az Önt ért hangterheléséről, 
hogy így felelősen tudjon vigyázni hallása 
épségére.

Kapacitív érintőképernyő

A GoGEAR Muse-nak köszönhetően felhőtlen 
szórakozásban lehet része. A kapacitív 
érintőképernyő révén egyszerűen és 
hatékonyan kezelheti kedvenc zeneszámait és 
filmjeit. A kapacitív érintőképernyő 
hihetetlenül gyorsan reagál, így a GoGEAR 
Muse használatához elég pár könnyed 
mozdulat. Sőt, az érintőképernyőt úgy 
tervezték, hogy taszítsa a porszemcséket, és jól 
látható maradjon különböző fényviszonyok 
között is, így Ön még tisztábban láthatja a 
lejátszott felvételt. A GoGEAR Muse mindig 
kristálytiszta szórakoztatást nyújt.

microSD kártyafoglalat

A kicsi = szép, ha mobilkészülékről van szó, 
memóriakapacitás esetében azonban ez nem 
igaz. GoGear lejátszójával mindkét világ 
legjavát élvezheti, és ehhez csak a microSD 
kártya behelyezése szükséges. A microSD 
kártya az egyszerű fájlátvitel érdekében 
második külső meghajtóként működik, amikor 
a lejátszó a számítógéphez csatlakozik. Töltse 
fel a kártyára a kívánt tartalmat, majd 
csúsztassa be a lejátszóba. A külön 
megvásárolható, 32 GB tárhelyű 
memóriakártyával megnövelheti a GoGear 
memóriakapacitását, vagyis sosem kell a 
szórakozási lehetőségek kiapadásától tartania.

FM rádió RDS funkcióval és 20 
programozott állomással

Az RDS (Rádió-adatrendszer) egy 
kommunikációs protokollszabvány, amely 
digitális információk FM rádióadások általi 
közvetítését teszi lehetővé. Az RDS 
technológiával ellátott FM-rádióvevők képesek 
ezen hasznos információk megjelenítésére, 
amely tartalmazza a csatornaazonosítót, a 
programokkal kapcsolatos részleteket, 
számcímeket és az előadó nevét... GoGear 
lejátszóján bármikor lehetősége van a kívánt 
csatorna tárolására. 20 beprogramozott 
állomás tárolásával könnyedén hozzáférhet 
kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy 
manuálisan be kéne hangolnia azokat minden 
alkalommal.
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* A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 64 kb/s WMA 
kódoláson alapul.

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* 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.
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