
 

 

Philips GoGEAR
MP3 video-spiller med 
FullSound™

Tap 4,3

SA4TP408KF
Overlegen lydopplevelse

med FullSound og avspilling av HD-video
GoGEAR Tap 4,3" MP3-videospilleren gir deg livaktige, klare videoer i hånden. Gled deg over 
videoer i populære formater som RMVB, MPEG4 og AVI i HD-kvalitet. Få større glede av 
underholdningen med berøringsskjermen på 4,3", den innebygde høyttaleren og støtten

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• Surround for filmer slik at du befinner deg midt i handlingen
• Innebygd høyttaler for høylytt underholdning

Passer inn i livet ditt
• 10,9 cm / 4,3" WQVGA+ 16:9-berøringsskjerm for utmerket underholdning
• FM-radio med 30 forvalg for flere musikkvalg
• Taleopptak for å ta notater eller gjøre opptak av hva som helst, når som helst.

Enkel og intuitiv
• Berøringsskjermkontroll for jevn og intuitiv navigering
• Den innebygde støtten gir deg praktisk håndfri titting
• microSD-kortspor gjør at du kan utvide minnet med opptil 32 GB



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

Surround for filmer

Surround for filmer er en avansert lydteknologi 
som direkte analyserer hver lydkilde i 
lydsporet til en film eller et videoklipp for å 
gjenskape et naturlig lydbilde med 
lydelementer som er individuelt og nøyaktig 
lokalisert. De behandlede lydelementene 
leveres deretter direkte til hvert øre via 
øretelefonene. Surround for filmer skaper et 
naturlig akustisk rom basert på det faktiske 
innholdet i lydsporet. Dermed blir du plassert 
midt i hendelsene og får en altoppslukende 
surround-opplevelse – akkurat slik filmens 
lydtekniker hadde tenkt seg det.

Innebygd høyttaler

Du kan ta med deg GoGEAR-spilleren og spille 
høy musikk med den. Spilleren har en innebygd 
høyttaler som er kraftig og presis, og som gjør 
at du kan dele musikk- og filmopplevelser – 
hvor som helst. Du trenger ikke å koble til 
eksterne høyttalere, noe som gjør det mye 
enklere å dele. GoGEAR gir deg enda større 
underholdningsglede.

10,9 cm / 4,3" WQVGA+-
berøringsskjerm

GoGear MP4-videospilleren gir deg 
enestående bildekvalitet med sin 10,9 cm / 4,3" 
WQVGA+ 16:9-berøringsskjerm. Alle filmene 
og bildene dine vises i klare, levende bilder, 
mens fargemenyen gir deg mulighet til å bla 
gjennom musikken helt knirkefritt. Forbedre 
underholdningen med GoGear nå.

Berøringsskjermkontroll

Føl hvor enkelt og intuitivt det er å kontrollere 
den bærbare GoGear-spilleren med et lett 

trykk med fingertuppene. Den intuitive 
berøringsskjermen gjør navigeringen til en lek, 
enten du kontrollerer funksjonene for 
musikkavspilling, blar gjennom samlingen av 
videoer og bilder eller velger radiokanaler. Alt 
du trenger å gjøre, er å klikke direkte på 
skjermen på spilleren for å navigere raskt 
gjennom menyer og bla gjennom mapper. Det 
er hva vi kaller fornuftig og enkelt.

microSD-kortspor

Liten størrelse er vakkert når det gjelder 
mobile enheter, men det samme gjelder ikke 
for minnets kapasitet. GoGear-spilleren gir deg 
det beste fra to verdener. Alt du trenger å 
gjøre, er å koble til et microSD-kort. microSD-
kortet vises som en andre flyttbar stasjon når 
spilleren kobles til datamaskinen for å overføre 
filer. Du kan kjøpe et kort med opptil 32 GB 
ledig minne for å utvide GoGear-enhetens 
kapasitet. Deretter kan du fylle kortet med 
innholdet du ønsker, koble det til spilleren – og 
ikke bekymre deg for å gå tom for 
underholdning igjen.

FM-radio med 30 forvalg

Med digital FM-radio får du flere 
musikkalternativer til musikksamlingen på 
GoGear. Finn den kanalen du vil 
forhåndsinnstille, trykk på og hold nede 
knappen for forhåndsinnstilling for å lagre 
frekvensen. Du kan forhåndsinnstille opptil 30 
radiokanaler og lytte til favorittprogrammene 
dine hvor som helst.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD-berøringsskjerm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 4,3 tommer
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 10,9 cm
• Oppløsning: 480 x 272 piksler, 262 000 farger

Lyd
• Lydforbedring: FullSound, Surround for filmer
• Personlig lyd
• Frekvensområde: 45–16 k Hz
• Utgangseffekt: 2 x 10 mW
• Signal/støy-forhold: > 80 dB
• Kanalseparasjon: > 35 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA-bithastigheter: 5–192 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Støtte for sangtekster: LRC-fil

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Lysbildefremvisning

Videoavspilling
• MPEG4 SP/ASP: Opptil 2 mbps, D1, 25 bilder per 

sekund
• MPEG4 AVC / H.264 HP: Opptil 4 mbps i .avi/

.mp4, D1, 25 bilder per sekund
• RMVB: Opptil 2 mbps, D1, 25 bilder per sekund
• WMV9: Opptil 1 mbps, D1, 25 bilder per sekund

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: MP3

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 30
• FM-radioopptak

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minne (RAM): 8 GB
• Ekstern lagring: Spor for microSD-minnekort
• Maksimal minnekortkapasitet: 32 GB
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Kompatibelt med masseoverføringsprotokoll: Nei

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: Høyhastighet USB 2.0

Anvendelighet
• Funksjon: Nummertastaturlås
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Indikator for lavt batteri
• Dedikerte volumkontroller
• Volumkontroll
• Fastvareoppgraderbar
• Lad og spill: når tilkoblet til en PC

Tilbehør
• Hodetelefoner
• USB-kabel
• Hurtigstartveiledning

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /  Vista / 7
• USB: Ledig USB-port

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 1020 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil 20 timer lyd 

eller 4 timer video

Mål
• Emballasjetype: Eske
• Eskemål (B x H x D): 110 x 150 x 35 millimeter
• Produktmål (BxDxH): 123 x 11 x 78 mm
• Produktvekt: 0,136 kg

Programvare
• Philips Songbird
•
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* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Støtter nedlasting og abonnementstjenester som er kompatible med 

WMA DRM10
* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 

registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Fra Philips

http://www.philips.com

