
 

 

Philips GoGEAR
MP3 видеоплейър с 
FullSound™

• Tap 4,3"

SA4TP408KF
Превъзходно звуково изживяване

с FullSound и възпроизвеждане на HD видео
4,3-инчовият MP3 видеоплейър GoGEAR Tap ви забавлява с жива и ясна картина. Възпроизвежда 

видео в популярните формати, като RMVB, MPEG4 и AVI, с HD качество. За още по-голямо 

удоволствие от развлеченията има 4,3" сензорен екран, вграден високоговорител и сгъваема 

опора.

Звук с превъзходно качество
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
• Съраунд звук за филми, за да се озовете в центъра на действието
• Вграден високоговорител за забавления с мощен звук

Допълва живота ви
• 10,9 см/4,3" WQVGA+ 16:9 сензорен екран за превъзходно забавление
• FM радио с 30 настроени станции за повече музикални възможности
• Записване на реч, за да си водите бележки или записвате всичко и по всяко време

Лесно и интуитивно
• Управление чрез сензорния екран за гладка и интуитивна навигация
• Вградена сгъваема опора за удобно гледане със свободни ръце
• Слот за microSD карта, за да разширите паметта до 32 GB



 FullSound™

Иновационната технология FullSound на 
Philips истински възстановява звуковите 
детайли на компресираната MP3 музика, 
като я обогатява и подобрява, така че 
напълно се потапяте в музиката - без 
никакви изкривявания. На базата на 
алгоритъм за обработка на аудио, FullSound 
съчетава всепризнатия опит на Philips във 
възпроизвеждането на музика и мощта на 
цифрова обработка на сигнали (DSP) от 
последно поколение. В резултат се 
получават по-пълни баси с повече 
дълбочина и въздействие, подобрена 
яснота на глас и инструменти и богати 
детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с 
истински реалистичен звук, който ще 
докосне душата ви и ще раздвижи краката 
ви.

Съраунд звук за филми

Съраунд звукът за филми е авангардна аудио 
технология, която анализира директно 
всеки източник на звук в звуковия съпровод 
на филми и видеоклипове и пресъздава 
естествена звукова сцена с индивидуално и 
прецизно локализирани звукови елементи. 
Обработените звукови елементи се 
изпращат директно във всяко ухо чрез 
слушалките за поставяне в ушите. Съраунд 

звукът за филми създава естествено 
акустично пространство, използвайки 
действителното съдържание на звуковия 
съпровод. С него слушателят се озовава в 
центъра на действието, изцяло потопен в 
картината - точно както е искал филмовият 
звукорежисьор.

Вграден високоговорител

Пътувайте с вашия плейър GoGEAR и нека 
ви забавлява с мощен звук. Плейърът има 
вграден високоговорител, мощен и 
прецизен, за да се наслаждавате и 
споделяте сензационното изживяване с 
музиката и филмите – навсякъде и по всяко 
време. С него забравяте неудобствата от 
свързването на външни високоговорители, 
за да се радвате на още по-възхитително 
удоволствие от споделянето. С GoGEAR 
откривате удоволствието от развлеченията.

10,9 см/4,3" WQVGA+ сензорен екран

MP4 видео плейърът GoGEAR осигурява 
забележително качество на картината със 
своя 10,9-см/4,3-инчов WQVGA+ 16:9 
сензорен екран. Радвате се на резки, ярки 
изображения за всички филми и снимки, а 
пълноцветното меню ви позволява да 
преглеждате на музикалната си колекция с 

истинска лекота. Подарете си по-добро 
качество на развлеченията с GoGEAR, сега.

Управление чрез сензорния екран

Почувствайте плавното и интуитивно 
управление на портативния плейър GoGear 
- с леко докосване с върховете на пръстите. 
Интуитивният интерфейс на сензорния 
екран прави навигацията изключително 
лесна, независимо дали управлявате 
функциите за възпроизвеждане на музика, 
преглеждате своите колекции с 
видеоклипове и снимки или избирате радио 
канал. Просто докоснете директно екрана 
на плейъра, за да се придвижите бързо през 
менютата и да прегледате папките си. Ето 
това наричаме разумно и просто.

Слот за microSD карта

Малкото е красиво, що се отнася до 
мобилни устройства, но не и до капацитет 
на паметта. С плейъра GoGEAR можете да 
имате най-доброто от двете, просто като 
поставите microSD карта. microSD картата 
ще се показва като втори сменяем диск, 
когато плейърът е свързан с компютър за 
прехвърляне на файлове. Можете да 
закупите карта с до 32 GB памет, за да 
разширите паметта на вашия GoGEAR. След 
това просто запишете на картата желаното 
съдържание, поставете я във вашия плейър – 
и никога вече няма да ви липсва избор от 
развлечения.
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Картина/дисплей
• Подсветка
• Тип: Чувствителен на допир LCD екран
• Размер на екрана по диагонал (инчове): 4,3 инч
• Размер на екрана по диагонал (см): 10,9 см
• Разделителна способност: 480 x 272 пиксела, 

262 000 цвята

Звук
• Подобрение на звука: FullSound, Съраунд звук за 
филми

• Персонализиране на звука
• Честотен обхват: 45 - 16k Hz
• Изходна мощност: 2 x 10 mW
• Съотношение сигнал/шум: >80 dB
• Отделяне на каналите: >35 dB

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA, 

FLAC, APE
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8; 11,025; 16; 

22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
• Поддръжка на текстове на песни: .lrc файл

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, BMP
• Слайдшоу

Възпроизвеждане на видео
• MPEG4 SP/ASP: До 2 Mbps, D1, 25 кадъра/сек.
• MPEG4 AVC/H.264 HP: До 4 Mbps за .avi/.mp4, 

D1, 25 кадъра/сек.
• RMVB: До 2 Mbps, D1, 25 кадъра/сек.
• WMV9: До 1 Mbps, D1, 25 кадъра/сек.

Прихващане на звук
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: MP3

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 30
• Запис от FM радио

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Вградена памет (RAM): 8 GB

• Външно съхранение: Слот за Micro SD карта с 
памет

• Максимален капацитет на картата с памет: 
32 GB

• Съответства на класа външна памет
• Съответствие с Mass Trans. Protocol: Не

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 2.0 с висока скорост

Удобство
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Индикатор за зареждане на батерията: На 
потребителския интерфейс

• Индикатор за изтощена батерия
• Специални бутони за управление на звука
• Регулиране на силата на звука
• Възможност за надстройване на фърмуера
• Заредете и пуснете: когато е свързан с 
компютър

Аксесоари
• Слушалки
• USB кабел
• Ръководство за бърз старт

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows XP 

(SP3)/ Vista/ 7
• USB: Свободен USB порт

Power
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Акумулаторна: Да, през USB
• Капацитет на батериите: 1020 mAh
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 20 часа 
аудио или 4 часа видео

Размери
• Тип опаковка: Кутия
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

110 x 150 x 35 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 123 x 11 x 78 
мм

• Тегло на изделието: 0,136 кг

Софтуер
• Philips Songbird
•
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* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Поддържа изтегляне и абонаментни услуги, съвместими с WMA 
DRM10

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* От Philips

http://www.philips.com

