
 

 

Philips GoGEAR
MP3-videosoitin ja 
FullSound™

Tap 4.3

SA4TP408KF
Loistava äänenlaatu

ja FullSound sekä HD-videotoisto
GoGEAR Tap MP3 -videosoitin toistaa videokuvan tarkkana ja selkeänä. Toistaa HD-
laatuisena useita eri videomuotoja, kuten RMVB, MPEG4 ja AVI. 4,3 tuuman 
kosketusnäyttö, kiinteä kaiutin ja pöytäteline

Huippulaadukas ääni
• FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
• Elokuvien Surround-ääni imaisee mukaansa
• Kiinteällä kaiuttimella viihdettä täysillä

Täydentää elämääsi
• 10,9 cm/4.3” WQVGA+ 16:9 -kosketusnäyttö varmistaa ylivertaisen viihde-elämyksen
• FM-radio, jossa on 30 pikavalintaa, auttaa musiikinnälkään
• Äänitallennus kaikenlaiseen äänen tallentamiseen kaikkialla

Helppokäyttöinen
• Kosketusnäyttöohjaus näppärään käyttöön
• Kiinteä pöytäteline helpottaa katselua
• microSD-korttipaikkaan voit liittää enintään 32 Gt:n muistikortin



 FullSound™

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka 
palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun 
musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua 
huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on 
täydellinen ilman häiriöitä. Äänen 
jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound 
yhdistää Philipsin maineikkaan 
asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja 
uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan 
tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi 
bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten 
selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe 
pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja 
tanssittaa.

Elokuvien Surround-ääni

Elokuvien Surround-ääni on edistynyttä 
äänitekniikkaa, joka analysoi suoraan elokuvan 
tai videon ääniraidan jokaisen äänilähteen ja luo 
uudelleen luonnollisen äänimaiseman, jonka 
äänielementit on paikannettu yksitellen ja 
tarkasti. Käsitellyt äänielementit ohjataan sitten 
suoraan kumpaankin kuulokkeeseen. Elokuvien 
Surround-ääni luo luonnollisen akustisen tilan 
ääniraidan sisällön mukaisesti. Tulos vie 
kuulijan suoraan toiminnan keskipisteeseen - 
kuten elokuvan äänisuunnittelijan tarkoitus 
olikin.

Kiinteä kaiutin

Ota GoGEAR-soitin mukaan ja anna muidenkin 
kuunnella. Soittimessa on tehokas ja tarkka, 
kiinteä kaiutin. Voit kuunnella ja katsella 
musiikkia ja videoita yhdessä muiden kanssa - 
kaikkialla. Enää sinun ei tarvitse viritellä ulkoisia 
kaiuttimia, vaan jakaminen käy paljon 
näppärämmin. GoGEAR lisää kierroksia 
viihteeseen.

10,9 cm/4.3" WQVGA+ -kosketusnäyttö

GoGEAR MP4 -soittimen 10,9 cm / 4,3 tuuman 
WQVGA+ 16:9 -kosketusnäytössä on 
erinomainen kuvanlaatu. Kaikki elokuvasi ja 
valokuvasi näkyvät kirkkaina ja eloisina, ja 
näytön selkeiden, värikkäiden kuvakkeiden 
avulla soittimen ohjaaminen ja musiikin 
selaaminen käy leikiten. Tartu parempaan 
viihteeseen GoGEARilla!

Kosketusnäyttöohjaus

Hallitse kannettavaa GoGear-soitinta kevyellä 
kosketuksella. Laitteen kosketusnäytöstä 

käytät helposti musiikkitoistotoimintoja, selaat 
video- ja musiikkikokoelmaasi ja valitset 
radiokanavia. Voit selata valikkoja ja kansioita 
suoraan soittimen näytöstä. Todella kätevää ja 
yksinkertaista.

microSD-korttipaikka

Pieni on kaunista, kun kyseessä ovat 
kannettavat laitteet, mutta muistikapasiteetin 
kanssa on toisin. GoGear-soittimessa 
yhdistyvät molemmat, koska siihen voi asettaa 
microSD-muistikortin. MicroSD-kortti näkyy 
toisena siirrettävänä levynä, kun soitin liitetään 
tietokoneeseen tiedostonsiirtoa varten. Voit 
laajentaa GoGEAR-soittimen 
muistikapasiteettia liittämällä siihen enintään 
32 Gt:n muistikortin. Lataa vain haluamasi 
sisältö kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde 
ei taatusti lopu kesken.

FM-radio, jossa 30 pikavalintaa

Digitaalinen FM-radio kasvattaa GoGear-
laitteen musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka 
haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se 
pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Voit 
tallentaa jopa 30 radioasemaa ja kuunnella 
suosikkiohjelmiasi missä vain.
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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Tyyppi: Kosketusherkkä LCD-näyttö
• Ruudun halkaisija (tuuma): 4,3 tuumaa
• Ruudun koko (cm): 10,9 cm
• Tarkkuus: 480 x 272 pikseliä, 262 000 väriä

Ääni
• Äänenparannus: FullSound, Elokuvien Surround-

ääni
• Äänen mukautus
• Taajuusvaste: 45 - 16 k Hz
• Lähtöteho: 2 x 10 mW
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB
• Kanavaerottelu: >35 dB

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
• MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 

24, 8 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 

44,1; 48 kHz
• Laulun sanojen tuki: .lrc-tiedosto

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG, BMP
• Diaesitys

Videotoisto
• MPEG4 SP/ASP: Enintään 2 Mbps, D1, 25 kuvaa/s
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Enintään 4 Mbps, .avi/

.mp4, D1, 25 kuvaa/s
• RMVB: Enintään 2 Mbps, D1, 25 kuvaa/s
• WMV9: Enintään 1 Mbps, D1, 25 kuvaa/s

Äänensieppaus
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: MP3

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Pikavalinnat: 30
• FM-radiotallennus

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Sisäinen muisti (RAM): 8 Gt
• Ulkoinen muisti: MicroSD-muistikorttipaikka
• Muistikortin enimmäiskapasiteetti: 32 Gt
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Massasiirtoprotokolla/yhteensopivuus: ei

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB-: Nopea USB 2.0

Käyttömukavuus
• Toiminto: Näppäimistölukko
• Latausilmaisin: Käyttöliittymässä
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Tarkasti toimivat äänisäätimet
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Päivitettävä ohjelmisto
• Lataa ja pelaa: liitettynä tietokoneeseen

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet
• USB-johto
• Pikaopas

Green-sarjan ympäristötiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3)/Vista/7
• USB-: Vapaa USB-portti

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• ladattava: Kyllä, USB:n kautta
• Akun kapasiteetti: 1020 mAh
• Toistoaika sisäisellä akulla: Jopa 20 tuntia ääntä tai 

4 tuntia kuvaa

Mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Laatikon mitat (L x K x S): 110 x 150 x 35 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 123 x 11 x 78 mm
• Laitteen paino: 0,136 kg

Ohjelmisto
• Philips Songbird
•
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* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja 
ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on 
pienempi.

* Tukee WMA DRM10 -yhteensop. palveluiden lataamista ja tilaamista
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin 

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai 
muissa maissa.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta 
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön 
ja asetusten mukaan.

* Philipsiltä

http://www.philips.com

