
 

 

Philips GoGEAR
Odtwarzacz MP3 wideo z 
technologią FullSound™

Tap, z wyświetlaczem 10,9 cm 

(4,3")

SA4TP408KF
Wyśmienity dźwięk

dzięki funkcji FullSound i możliwości odtwarzania filmów HD
Dzięki odtwarzaczowi MP3 wideo GoGEAR Tap z wyświetlaczem o przekątnej 10,9 cm (4,3") filmy są 

zawsze wyraziste i żywe. Filmy w popularnych formatach, takich jak RMVB, MPEG4 i AVI, można oglądać 

w jakości HD. Ponadto dotykowy wyświetlacz 10,9 cm (4,3"), wbudowany głośnik i specjalna podpórka 

zapewniają jeszcze więcej przyjemności z oglądania.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Oglądając filmy z dźwiękiem przestrzennym, czujesz się w centrum wydarzeń
• Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie

Dopełnia Twoje życie
• Wyświetlacz WQVGA 10,9 cm (4,3") + ekran dotykowy gwarantują wspaniałą rozrywkę
• Radio FM z pamięcią 30 stacji to więcej opcji muzycznych
• Nagrywanie głosu umożliwiające tworzenie notatek głosowych – nagrywaj wszystko, w 

dowolnym miejscu, bez żadnych ograniczeń!

Prosta i intuicyjna obsługa
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oferujące intuicyjną nawigację
• Wbudowana podpórka umożliwia oglądanie bez użycia rąk
• Gniazdo kart pamięci microSD pozwala zwiększyć dostępną pamięć do 32 GB



 FullSound™

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości 
płyty CD. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.

Dźwięk przestrzenny w filmach

Dźwięk przestrzenny dla filmów do 
zaawansowana technologia audio, która 
bezpośrednio analizuje każde źródło dźwięku 
na filmie lub ścieżce dźwiękowej wideo w celu 
odtworzenia naturalnej sceny dźwiękowej z 
indywidualnie i dokładnie zlokalizowanymi 
elementami dźwiękowymi. Przetworzone 
elementy dźwiękowe są następnie 
bezpośrednio dostarczane do każdego ucha 

dzięki słuchawkom dousznym. Dźwięk 
przestrzenny dla filmów wytwarza naturalną 
przestrzeń akustyczną na podstawie aktualnej 
zawartości ścieżki dźwiękowej. W rezultacie 
słuchacz znajduje się w samym środku akcji i 
jest wręcz odurzony dźwiękiem — tak, jak 
chciał tego inżynier dźwięku.

Wbudowany głośnik

Odtwarzacz GoGEAR można wszędzie 
zabierać ze sobą i głośno słuchać muzyki. 
Odtwarzacz jest wyposażony w potężny i 
precyzyjny głośnik, który pozwala na wspólne 
słuchanie rewelacyjnej muzyki i oglądanie 
filmów. Nie ma konieczności podłączania 
zewnętrznych głośników, dzięki czemu 
przyjemność z dzielenia się jest o wiele 
większa. GoGEAR podkręca poziom radości 
płynącej z rozrywki.

Wyświetlacz WQVGA 10,9 cm (4,3") + 
ekran dotykowy

Dzięki wyświetlaczowi WQVGA 10,9 cm 
(4,3") i ekranowi dotykowemu odtwarzacz 
MP4 GoGEAR gwarantuje doskonałą jakość 
obrazu. Wszystkie filmy i zdjęcia wyświetlane 
są z wyraźnym, żywym obrazem, a dzięki 
kolorowemu menu przeglądanie plików 

muzycznych jest niezwykle proste. Sięgnij po 
lepszą rozrywkę z odtwarzaczem GoGEAR.

Sterowanie za pomocą ekranu 
dotykowego

Poznaj płynną i intuicyjną obsługę przenośnego 
odtwarzacza GoGear opuszkami palców. 
Intuicyjny interfejs na bazie ekranu 
dotykowego znacznie ułatwia nawigację, 
niezależnie od tego, czy operujesz funkcjami 
odtwarzania muzyki, przeglądasz pliki wideo 
lub zdjęcia bądź też wybierasz kanały radiowe. 
Kliknij na ekranie odtwarzacza, aby w łatwy 
sposób nawigować pomiędzy menu i folderami. 
W taki właśnie sposób definiujemy 
przemyślane i proste rozwiązania.

Gniazdo kart pamięci microSD

Małe jest piękne w kontekście urządzeń 
mobilnych, jednak niekoniecznie w przypadku 
pojemności pamięci masowych. W 
odtwarzaczu GoGear możesz skorzystać z 
dodatkowej opcji, jaką oferuje gniazdo kart 
pamięci microSD. Po podłączeniu do 
komputera karta microSD będzie wyświetlana 
jako dodatkowy dysk wymienny, co znacznie 
ułatwia transfer plików. Można dokupić kartę o 
pojemności maksymalnie 32 GB, aby 
rozszerzyć pamięć odtwarzacza GoGEAR. 
Następnie można zapisać na karcie swoje pliki 
multimedialne i włożyć kartę do odtwarzacza, 
dzięki czemu nigdy nie trzeba martwić się o 
niedobór rozrywek.
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Zalety
Odtwarzacz wideo MP3
Tap, z wyświetlaczem 10,9 cm (4,3")
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ: Dotykowy ekran LCD
• Przekątna ekranu (cale): 4,3 cali
• Przekątna ekranu (cm): 10,9 cm
• Rozdzielczość: 480 x 272 pikseli, 262 tys. kolorów

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Dźwięk 

przestrzenny w filmach
• Personalizacja dźwięku
• Pasmo przenoszenia: 45 – 16k Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 10 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• Separacja kanałów: > 35 dB

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Szybkość kompresji WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1 i 48 KHz
• Teksty utworów: plik .lrc

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG, BMP
• Pokaz slajdów

Odtwarzanie wideo
• MPEG4 SP/ASP: Do 2 Mb/s, D1, 25 klatek/s
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Do 4 Mb/s w przypadku 

plików avi/.mp4, D1, 25 klatek/s
• RMVB: Do 2 Mb/s, D1, 25 klatek/s
• WMV9: Do 1 Mb/s, D1, 25 klatek/s

Nagrywanie dźwięku
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: MP3

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Pamięć stacji: 30
• Nagrywanie audycji radia FM

Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Wbudowana pamięć (RAM): 8 GB
• Pamięć zewnętrzna: Gniazdo karty pamięci 

microSD
• Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB
• Zgodność z klasą pamięci masowej
• Zgodna z protokołem transferu masowego: Nie

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Udogodnienia
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Elementy sterujące głośnością
• Regulacja głośności
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Ładuj i korzystaj bez ograniczeń: po podłączeniu do 

komputera

Akcesoria
• Słuchawki
• Przewód USB
• Skrócona instrukcja obsługi

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (z 

dodatkiem SP3)/ Vista/ 7
• USB: Wolny port USB

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB
• Pojemność baterii/akumulatora: 1020 mAh
• Czas odtwarzania: Do 20 godzin muzyki lub 4 

godzin wideo

Wymiary
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

110 x 150 x 35 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

123 x 11 x 78 mm
• Waga produktu: 0,136 kg

Oprogramowanie
• Philips Songbird
•
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Dane techniczne
Odtwarzacz wideo MP3
Tap, z wyświetlaczem 10,9 cm (4,3")

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Obsługa usług pobierania i subskrypcji zgodnych z systemem WMA 
DRM10

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Od firmy Philips

http://www.philips.com

