
 

 

Philips GoGEAR
Συσκευή MP4 με 
FullSound™

• Vibe
• 8GB*

SA4VBE08KN
Νιώστε τον παλμό του ήχου

Μικρή, πολύχρωμη και διασκεδαστική
Η πολύχρωμη συσκευή MP4 GoGEAR Vibe SA4VBE08KN της Philips διαθέτει τη λειτουργία 

FullSound που ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα, καθώς και την εφαρμογή Philips Songbird για να 

συγχρονίζετε μουσική και να απολαμβάνετε τα πολυμέσα σας. Το SafeSound προστατεύει τα αυτιά 

σας, ενώ το FastCharge παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης.

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• SafeSound για μέγιστη μουσική απόλαυση χωρίς κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Έγχρωμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8") για εύκολη, πανέξυπνη πλοήγηση
• Απαλό και λείο φινίρισμα, για άνετο και εύκολο χειρισμό
• Έως 20 ώρες αναπαραγωγής μουσικής ή έως 4 ώρες αναπαραγωγής βίντεο

Εύκολα και έξυπνα
• Philips Songbird: Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, αναπαράγετε, συγχρονίσετε
• LikeMusic για λίστες αναπαραγωγής με τραγούδια που συνδυάζονται υπέροχα
• Ταχεία φόρτιση 5 λεπτών για αναπαραγωγή 90 λεπτών
• Προβολή φακέλου για οργάνωση και προβολή αρχείων πολυμέσων όπως στον 
υπολογιστή σας



 FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της 
Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές 
λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική 
MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη 
σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. 
Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας 
ήχου, το FullSound συνδυάζει την 
εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή 
μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής 
επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας 
γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα 
μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη 
ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια 
λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη 
συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό 
ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας 
συνεπάρει!

SafeSound

Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε ελεύθερα 
και στο έπακρο τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη 
στην ακοή σας. Δημιουργία της Philips, το 
SafeSound αναλύει συνεχώς τη στάθμη του 
ήχου στη συσκευή σας GoGear MP3 player 
της Philips και σας ειδοποιεί αν η ένταση του 
ήχου και η έκθεση σε αυτόν μπορούν να 
βλάψουν μακροπρόθεσμα την ακοή σας. Για 
να το αποφύγετε, μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση σε χαμηλότερο επίπεδο, ή να 
επιτρέψετε στο SafeSound να ρυθμίσει 
αυτόματα την ένταση για λογαριασμό σας - 

χωρίς να χρειάζεται να κάνετε το παραμικρό. 
Επιπλέον, το SafeSound σάς παρέχει 
αναφορές σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση 
σχετικά με την έκθεσή σας σε ήχους, ώστε 
να φροντίζετε για την καλή υγεία των αυτιών 
σας.

Έγχρωμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8")

Η έγχρωμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8") σας επιτρέπει 
να πλοηγείστε εύκολα στο μενού ελέγχου και 
να περιηγείστε στα αρχεία μουσικής του 
GoGEAR.

Απαλό και λείο φινίρισμα
Απαλό και λείο φινίρισμα, για άνετο και 
εύκολο χειρισμό

20 ώρες για μουσική ή 4 ώρες για βίντεο

Η Philips σάς προσφέρει απεριόριστη 
ψυχαγωγία. Η συσκευή αναπαραγωγής 
βίντεο MP4 GoGEAR διαθέτει 
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
μικρού μεγέθους, για ισχύ μεγάλης διάρκειας. 
Απολαύστε έως 20 ώρες αναπαραγωγής 
μουσικής ή έως 4 ώρες αναπαραγωγής 
βίντεο, με μία μόνο φόρτιση. Απλώς 
συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και 
φορτίστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής – 
τόσο εύκολα!

Philips Songbird

Το Philips Songbird, ένα απλό, εύχρηστο 
πρόγραμμα που συνοδεύει το GoGear 
player, σάς δίνει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψετε και να αναπαράγετε όλα τα 
μέσα σας, καθώς και να το συγχρονίσετε 
χωρίς κόπο με το Philips GoGear. Τα έξυπνα 
και πανίσχυρα χαρακτηριστικά διαχείρισης 
μουσικής που διαθέτει σάς επιτρέπουν να 
ανακαλύπτετε νέους καλλιτέχνες και μουσικά 
στιλ απευθείας στο πρόγραμμα μέσω 
καταστημάτων μουσικής και μέσων, 
υπηρεσιών και ιστοσελίδων. Αναπαράγετε 
τη δική σας βιβλιοθήκη και μέσα από το 
internet και συγχρονίστε τα πάντα χωρίς 
κόπο από τον υπολογιστή στο Philips 
GoGear.

LikeMusic

Το LikeMusic σάς επιτρέπει να 
απολαμβάνετε περισσότερο την αγαπημένη 
σας μουσική - με ένα μόνο κλικ! Πλέον, δεν 
χρειάζεται να χάνετε χρόνο οργανώνοντας 
τη βιβλιοθήκη σας ή περιμένοντας να σας 
ευνοήσει η τύχη για να ακούσετε το τραγούδι 
που σας αρέσει. Το LikeMusic είναι ένας 
κατοχυρωμένος αλγόριθμος της Philips που 
αναλύει τα τραγούδια στη βιβλιοθήκη σας για 
εντοπίσει παρόμοια μουσικά 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, με βάση αυτά 
τα χαρακτηριστικά, δημιουργεί έξυπνες 
λίστες αναπαραγωγής με τραγούδια που 
συνδυάζονται υπέροχα. Κάντε κλικ σε ένα 
τραγούδι που θέλετε και πατήστε το 
εικονίδιο LikeMusic. Θα εμφανιστεί αμέσως 
μια λίστα αναπαραγωγής. Ονομάστε την 
καινούρια σας λίστα και απολαύστε την - ή 
ανακαλύψτε τραγούδια από την αρχή - στον 
υπολογιστή ή τη συσκευή GoGear.
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Χαρακτηριστικά
Συσκευή MP4 με FullSound™
Vibe 8GB*
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Τύπος: LCD
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 4,6 εκ.
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 1,8 ίντσες
• Ανάλυση: 160 x 128

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: FullSound, SafeSound
• Δυνατότητα προσαρμογής ισοσταθμιστή
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Ισορροπημένος, 
Φωτεινό, Διάφανο, Πανίσχυρος, Θερμό

• Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 80 - 18k Hz
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2,5 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 5-320 kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Όχι

Αναπαραγωγή βίντεο
• SMV: 160x128 pixel, 30 fps, 512 kpbs

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP
• Slide show

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Όχι

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
• Ενσωματωμένη μνήμη (RAM): 8 GB
• Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: Μέχρι 

1.800 κομμάτια*
• Συμβατότητα με κατηγ. μαζικής αποθήκ.
• Συμβατότητα με πρωτόκολλο μαζικής 
μεταφοράς: Όχι

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Κλείδωμα πληκτρολογίου: Ναι, κουμπί επιλογής
• Superscroll
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Ναι, 
μέσω SongBird

• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση 
χρήστη

• Φόρτιση & αναπαραγωγή: με σύνδεση σε 
υπολογιστή

• Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου
• Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου: Όχι
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Ακουστικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Καλώδιο USB

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο

Απαιτήσεις συστήματος
• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 
ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και 
αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)

• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 
(SP3) / Windows Vista / Windows 7

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 290 mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Έως 

20 ώρες αναπαραγωγής μουσικής ή 4 ώρες 
αναπαραγωγής βίντεο

Διαστάσεις
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 90 x 30 x 120 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 43,6 x 10,8 x 

78,4 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,033 κ.

Λογισμικό
• Philips Songbird

Συνεργάτες
• 7digital
• Audible
•
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Προδιαγραφές
Συσκευή MP4 με FullSound™
Vibe 8GB*

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών 
ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

http://www.philips.com

