
 

 

Philips GoGEAR
MP4 atskaņotājs ar 
FullSound™

• Muse
• 16 GB*

SA4MUS16KF
Nepārspējama skaņas kvalitāte

Pat vistrokšņainākajā vidē
Dejojiet mūzikas pavadījumā, kas nekad nav skanējusi tik labi. GoGEAR Muse MP4 atskaņotājā ietverta 

FullSound tehnoloģija pirmšķirīgi skaidrai skaņai, SafeSound, lai klausītos mūziku droši, 2,8 collu 

daudzfunkcionāls skārienekrāns ērtai lietošanai un Surround, lai filmām piešķirtu plašāku skanējumu.

Augstākās kvalitātes skaņa
• Fullsound™ tehnoloģija, lai tuvinātu MP3 mūziku dzīvei
• Austiņas ar skaņas izolāciju, lai samazinātu apkārtējās vides troksni
• SafeSound maksimālam mūzikas baudījumam, nebojājot dzirdi

Papildina jūsu dzīvi
• 2,8 collu QVGA daudzfunkcionāls skārienekrāns vieglai navigācijai
• microSD kartes lasītājs lielākai atmiņas ietilpībai
• Izbaudiet līdz 26 stundām ilgu mūzikas klausīšanos vai līdz 5 stundām ilgu video atskaņošanu
• FM radio ar RDS un 20 iepriekš iestatītas stacijas vairāk mūzikas iespējām

Vienkāršs un intuitīvs
• Skaņas personalizēšana patīkamai mūzikas pielāgošanai
• Philips Songbird: vienkārša programma mūzikas un video meklēšanai, atskaņošanai un 

sinhronizēšanai
• LikeMusic saderīgu dziesmu sarakstu izstrādei



 FullSound™

Philips novatoriskā FullSound tehnoloģija 
uzticami atjauno saspiesta MP3 mūzikas faila 
skaņas detaļas, to bagātinot un pilnveidojot, lai 
jūs varētu baudīt kompaktdisku mūziku bez 
izkropļojumiem. Izmantojot audio 
pēcapstrādes algoritmu, FullSound apvieno 
Philips atzīstamo pieredzi mūzikas atveidē ar 
jaunākās paaudzes digitālo signālu procesora 
(DSP) jaudu. Rezultāts ir pilnīgāka zemās 
frekvences skaņa ar dziļāku un iespaidīgāku, 
pastiprinātāku balss un instrumentu skanējuma 
dzidrumu un bagātīgākām detaļām. Atklājiet no 
jauna diskos ierakstītās mūzikas dzīvo skaņu, 
kas iepriecinās dvēseli un aizraus jūs dejā.

Austiņas ar skaņas izolāciju

Ar skaņas izolācijas austiņām mūzikas nianses 
varēsiet dzirdēt zemākā skaļumā, nekā tas ir 
iespējams ar parastajām austiņām. Austiņu 
skaņas izolācija izstrādāta, pamatojoties uz 
cilvēka auss kanāla anatomiju. Skaņas izolācijas 
austiņu izliekta akustiskā konstrukcija perfekti 
nošķir apkārtējās vides trokšņus no auss 
kanāla, tādējādi samazinot nevēlamo fona 
troksni un vienlaikus virzot skaņu tieši ausī. Pat 
nelielā skaļumā joprojām var izšķirt mūzikas 
detaļas, turklāt netraucē apkārtējās vides 

trokšņi. Pieejami trīs austiņu apvāku izmēri, lai 
nodrošinātu vislabāko atbilstību.

SafeSound

Tagad mūziku varat baudīt pilnībā, 
neuztraucoties par dzirdes bojājumiem. Philips 
izveidotā SafeSound tehnoloģija pastāvīgi 
nosaka Philips GoGear MP3 atskaņotāja skaņas 
līmeni un brīdina, ja skaļums un skaņas 
iedarbība var bojāt dzirdi, mūziku klausoties 
ilgstoši. Pēc brīdinājuma saņemšanas varat 
noregulēt mazāku skaņu vai ļaut, lai skaļumu 
automātiski noregulē SafeSound, – vairs nav 
nepieciešama ilgstoša darbošanās ap 
iestatījumiem. Turklāt SafeSound tehnoloģija 
nodrošina pārskatus par skaņas iedarbību katru 
dienu un nedēļu, lai jūs labāk varētu rūpēties 
par savu dzirdes veselību.

Daudzfunkcionāls skārienekrāns

GoGEAR Muse nodrošina vislabāko izklaides 
baudījumu. Ar daudzfunkcionālo skārienekrānu 
varat pilnībā kontrolēt mūziku un filmas. 
Daudzfunkcionālajam ekrānam ir ātrs atbildes 
laiks, ļaujot viegli izmantot GoGEAR Muse ar 
žestiem. Turklāt skārienekrāns izstrādāts, lai 
saglabātu redzamību atšķirīgos apgaismojuma 
apstākļos, kā arī atvairītu putekļu daļiņas, lai 

attēls būtu maksimāli skaidrs. GoGEAR Muse 
vienmēr nodrošina kristālskaidru izklaidi.

microSD kartes lasītājs

Mazs izmērs ir ideāls, ja to attiecina uz 
mobilajām ierīcēm, taču ne uz atmiņas ietilpību. 
Ar GoGear atskaņotāju, tikai ievietojot 
microSD karti, jums ir šīs abas priekšrocības. 
Kad atskaņotājs tiks pievienots personālajam 
datoram, microSD karte tiks parādīta kā otrais 
noņemamais disks vienkāršai failu pārsūtīšanai. 
Kartē tikai jāielādē vajadzīgais saturs, un tā ir 
jāievieto atskaņotājā. Lai palielinātu GoGear 
atmiņas ietilpību, varat iegādāties atmiņas karti 
līdz 32 GB, līdz ar to jums nekad vairs nebūs 
jāuztraucas par izklaides iespēju vienveidību.

FM radio ar RDS/20 iepriekš iestatītām 
stacijām

RDS (radio datu sistēma) ir sakaru protokola 
standarts, kas ļauj pārraidīt digitālo informāciju 
FM radio apraidēs. RDS FM radio uztvērēji var 
parādīt šo noderīgo informāciju, kurā iekļauts 
stacijas nosaukums, programmas dati, dziesmas 
nosaukums un izpildītājs u.c. GoGear 
atskaņotājā jebkurā laikā staciju var saglabāt kā 
iepriekš iestatītu kanālu. Izmantojot iepriekš 
iestatītas radio stacijas (var saglabāt līdz 20 
stacijām), var ātri piekļūt iecienītajai radio 
stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.
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Izceltie produkti
MP4 atskaņotājs ar FullSound™
Muse 16 GB*
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Attēls/displejs
• Fona apgaismojums
• Tips: LCD skārienjutīgais ekrāns
• Ekrāna diagonāles izmērs (cm): 7,1 cm
• Ekrāna diagonāles garums (collas): 2,8 colla
• Izšķirtspēja: 320 x 240 pikseļi
• Malu attiecība: 4:3

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: FullSound, SafeSound
• Pielāgojams ekvalaizers
• Skaņas personalizēšana
• Kanālu atdalīšana: 45 dB
• Frekvences reakcija: 60 - 18 k Hz
• Izejas jauda (RMS): 2 x 2,5 mW
• Signāla un trokšņa attiecība: > 84 dB

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3, WAV, WMA, M4A
• ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, 

albums
• Digitālo tiesību pārvaldība (DRM): Nē
• MP3 bitu ātrums: 8–320 Kb/s un VBR
• MP3 paraugu ātrums: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA bitu ātrums: 8–320 Kb/s
• WMA paraugu ātrums: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Video atskaņošana
• MPEG4 SP/ASP: Līdz 720p izšķirtspēja, 25 kadri 

sekundē, bitu pārraides ātrums līdz 4 Mb/s .avi un 
.mp4 konteineros

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Līdz 720p izšķirtspēja, 
25 kadri sekundē, bitu pārraides ātrums līdz 4 Mb/
s .avi un .mp4 konteineros

• RMVB: Līdz 720p izšķirtspēja, 25 kadri sekundē, 
bitu pārraides ātrums līdz 2 Mb/s .rmvb konteinerā

• WMV9: Nē

Nekustīgo attēlu atskaņošana
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG, PNG, BMP, GIF
• Slaidrāde

Audio tveršana
• Iebūvētais mikrofons: mono
• Balss ierakstīšana: WAV formātā, Jā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• RDS: Radio teksts, Informācija par staciju, Stacijas 

nosaukums
• FM radio ierakstīšana: WAV formātā, Jā

Uzglabāšanas medijs
• Iebūvētās atmiņas tips: NAND Flash
• Iebūvētā atmiņa (RAM): 16 GB
• Mūzikas atmiņas ietilpība, MP3: Līdz 1800 

ierakstiem*
• Ārējā krātuve: Micro SD atmiņas kartes slots
• Maksimālā atmiņas kartes ietilpība: 32 GB
• Saderīgs ar lielapjoma atmiņas ierīču klasi
• Saderīgs ar pārs. protokolu

Savienojamība
• Austiņas: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Lietošanas komforts
• Funkcija: Tastatūras bloķēšana
• SuperScroll: Nē
• Jaunināms programmu nodrošinājums: Jā, 

izmantojot SongBird
• Izlādēta akumulatora indikators
• Baterijas lādēšanas indikators: Lietotāja interfeisā
• Uzlādēšana un atskaņošana: kad pievienots PC
• Regulējams skaļums: Nē
• Atsevišķas skaļuma vadīklas

Piederumi
• Austiņas
• Īsa lietošanas pamācība
• USB vads

Ekoloģiskās specifikācijas
• Lodēts produkts, nesatur svinu

Sistēmas prasības
• USB: Brīvs USB ports
• Interneta pieslēgums: Jā (lai piekļūtu atjauninātiem 

atbalsta dokumentiem, rokasgrāmatām, 
turpmākam programmu nodrošinājumam un PC 
programmatūras jauninājumiem)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: LI polimēru
• Uzlādējams: Jā, izmantojot USB
• Baterijas jauda: 1000 mAh
• Iekšējās baterijas darbības laiks: Līdz pat 26 

stundām ilga mūzikas atskaņošana vai 5 stundām 
ilga video atskaņošana

Izmēri
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• D kastes izmēri (PxAxG): 90 x 30 x 150 mm
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 54,7 x 10,7 x 99,5 

mm
• Produkta svars: 0,0835 kg

Programmatūra
• Philips Songbird

Partneri
• 7digital
• Audiāls
•
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Specifikācijas
MP4 atskaņotājs ar FullSound™
Muse 16 GB*

* Atmiņas ietilpība – 4 minūtes katrai dziesmai un 64 kbps WMA 
šifrēšanai.

* Atmiņas ietilpība – 4 minūtes katrai dziesmai un 64 Kb/s WMA vai 
128 Kb/s MP3 šifrēšanai.

* Faktiskais pārraides ātrums ir atkarīgs no datora operētājsistēmas un 
programmatūras konfigurācijas.

* 1 GB = 1 miljards baitu; pieejamā atmiņas ietilpība ir mazāka.
* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, 

un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs 
no lietojuma un iestatījumiem.

http://www.philips.com

