
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

• Vibe
• 4 GB*-os

SA4VBE04KN
Érezze, ahogy a szenzációs hangzás feldobja
Kis méretű, színes és szórakoztató
A színes Philips GoGEAR Vibe SA4VBE04KN MP4 lejátszó a FullSound technológiának köszönhetően 

életre kelti a zenét és a videót, a Songbird pedig a zene szinkronizálásában lehet a segítségére, így Önnek 

nagyszerű élményekben lehet része. A SafeSound funkció védi a fülét, a FastCharge funkció pedig gyors 

töltést biztosít.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• SafeSound a halláskárosodás nélküli maximális zeneélvezethez

Minőséget hoz életébe
• 4,6 cm-es/1,8”-es színes kijelző a könnyű, intuitív böngészéshez
• Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és egyszerű használatért
• Élvezze az akár 20 órányi zene- vagy 4 órányi videolejátszást

Egyszerű és intuitív
• Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz
• LikeMusic az együtt jobban szóló zeneszámok lejátszási listájához
• Gyors, 5 perces töltésért 90 perc lejátszás
• A Mappanézet olyan módon nyújt lehetőséget az Ön számára médiafájljainak rendezésére és 

megtekintésére, mintha mindezt a számítógépén tenné



 FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája 
hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti 
részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a 
hangzást, így Ön a CD-zene élményében 
részesül –– torzítás nélkül. Az utólagos 
hangfeldolgozási algoritmuson alapuló 
FullSound a Philips elismert hangreprodukálási 
szakértelmét a legújabb generációs digitális 
jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az 
eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még 
tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze 
fel újra a tömörített MP3 zenét élethű 
hangzásban, amely megérinti lelkét és 
megmozgatja lábát.

SafeSound

Nyugodtan élvezheti a zenét anélkül, hogy 
félnie kellene az esetleges halláskárosodástól. 
A Philips SafeSound technológiája folyamatosan 
elemzi a Philips GoGear MP3 lejátszó 
hangszintjét, és figyelmezteti Önt, ha a hangerő 
és -terhelés olyan szintet ér el, mely hosszú 
távon károsíthatja a hallását. Ekkor megteheti a 
szükséges „óvintézkedéseket”; csökkentheti a 
hangerőt vagy hagyhatja, hogy a SafeSound 
automatikusan elvégezze ezt Ön helyett 
anélkül, hogy a beállításokkal kellene bajlódnia. 
A SafeSound továbbá napi és heti szinten 

áttekintést nyújt az Önt ért hangterheléséről, 
hogy így felelősen tudjon vigyázni hallása 
épségére.

4,6 cm-es/1,8”-es színes kijelző

A 4,6 cm-es/1,8”-es színes kijelző megkönnyíti 
a navigálást a vezérlőmenüben vagy a zenefájlok 
között a GoGEAR lejátszón.

Lágy és sima kidolgozás
Lágy és sima kidolgozás a kényelmes és 
egyszerű használatért

20 órányi zene vagy 4 órányi videó

A Philips a korlátlan szórakozás élményét 
kínálja Önnek. A GoGEAR MP4 videolejátszó 
egy hosszan tartó lejátszást biztosító, kompakt, 
beépített akkumulátorral rendelkezik. Akár 20 
órányi zene- és 4 órányi videolejátszás egyetlen 
töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez 
Önnek csupán a tápkábelt kell csatlakoztatnia - 
ennyire egyszerű.

Philips Songbird

A GoGear lejátszón megtalálható egyszerű, 
könnyen kezelhető program, a Philips Songbird 
segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes 
médiafájlját, és gond nélkül szinkronizálhatja 
Philips GoGear készülékével. Az intuitív és 
hatékony zenekezelési funkciókkal új 
előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel 
közvetlenül a programban, zene- és 
médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak 
segítségével. Játssza le saját könyvtárát és 
médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja 
őket egyszerűen PC-jéről a Philips GoGear 
készülékre.

LikeMusic

LikeMusic - egyetlen kattintással többet 
élvezhet a kedvenc zenéjéből! Többé nincs 
szükség arra, hogy a zenekönyvtárat 
böngéssze, vagy várjon, hogy megszállja az ihlet, 
és megtalálja végre a keresett zenéket. A 
LikeMusic a Philips szabadalmaztatott 
algoritmusa, amely elemzi a könyvtárban levő 
zeneszámokat zenei hasonlóságok után 
kutatva. Ezen jellemzők segítségével a 
LikeMusic intelligens lejátszási listákat hoz létre 
olyan zeneszámokból, melyek együtt 
egyszerűen fantasztikusan szólnak. Kattintson 
kedvenc zeneszámára, majd nyomja meg a 
LikeMusic ikont, és megjelenik egy lejátszási 
lista. Adjon nevet a listának, és élvezze az új 
lejátszási listát, vagy fedezze fel újra a 
zeneszámokat a számítógépén vagy a GoGear 
lejátszóján.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (cm): 4,6 cm
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,8 hüvelyk
• Felbontás: 160 x 128

Hang
• Hangzásjavítás: FullSound, SafeSound
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Kiegyenlített, 

Világos, Átlátszó, Nagy teljesítményű, Meleg
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Frekvenciaátvitel: 80 - 18 ezer Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 2,5 mW
• Jel-zaj arány: > 84 dB

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digitális jogok kezelése: Nem

Videolejátszás
• SMV: 160 x 128 pixel, 30 kép/s, 512 kbps

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP
• Diavetítés

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Nem

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Beépített memória (RAM): 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 900 

zeneszám*
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Tömeges átviteli protokoll megfelelőség: Nem

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: USB 2.0

Kényelem
• Billentyűzár: Igen, választógomb
• Szupergörgetés
• Frissíthető firmware: Igen, a SongBird-ön keresztül
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás
• Külön hangerőszabályzók: Nem
• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Fejhallgató
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• USB-vel: Szabad USB-port
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / 
Windows 7

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 290 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 20 órányi zene- vagy 4 

órányi videolejátszás

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 90 x 30 x 120 

mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 43,6 x 10,8 x 78,4 

mm
• Termék tömege: 0,033 kg

Szoftver
• Philips Songbird

Partnerek
• 7digital
• Audible
•
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* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

http://www.philips.com

