
 

 

Philips GoGEAR
MP4 přehrávač s funkcí 
FullSound™

• Vibe
• 8 GB*

SA4VBE08VN
Pociťte vibrace senzačního zvuku

Malý, barevný a zábavný
Přehrávač MP4 Philips GoGEAR Vibe SA4VBE08VN v živých barvách je vybaven funkcí FullSound, 
která oživí hudbu a videa, a s pomocí aplikace Philips Songbird budete moci synchronizovat hudbu 
a užívat si zábavu. Funkce SafeSound chrání váš sluch a funkce FastCharge zajistí rychlé nabíjení.

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Funkce SafeSound pro maximální zážitek z hudby bez rizika poškození sluchu

Doplní váš život
• Barevný displej 4,6 cm/1,8 palce pro snadné, intuitivní procházení
• Měkký a hladký povrch pro pohodlné a snadné používání
• Užijte si až 20 hodin přehrávání hudby nebo 4 hodiny přehrávání videa

Snadný a intuitivní
• Philips Songbird: jeden jednoduchý program pro objevy, přehrávání a synchronizaci
• Funkce LikeMusic pro seznamy skladeb, které spolu skvěle zní
• Rychlé nabití za 5 minut pro 90 minut přehrávání
• Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC



 FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti 
Philips věrně obnovuje zvukové detaily 
komprimované hudby ve formátu MP3 a 
výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si 
vychutnáte hudební CD bez sebemenšího 
zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro 
další zpracování audia, kombinuje technologie 
FullSound proslulou zkušenost společnosti 
Philips v oblasti reprodukce hudby 
s výkonností procesoru pro digitální signální 
systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem 
jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, 
zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté 
detaily. Objevte znovu přirozený zvuk 
komprimované hudby ve formátu MP3, která 
se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

Funkce SafeSound

Nyní si můžete vychutnat svou hudbu 
svobodně a zcela bez obav týkajících se rizika 
poškození sluchu. Funkce SafeSound, 
vytvořená společností Philips, nepřetržitě 
analyzuje úroveň zvuku v přehrávači Philips 
GoGear MP3 a upozorňuje, pokud hlasitost a 
vystavení této hlasitosti mohou mít 
dlouhodobý dopad na váš sluch. V takovém 

případě můžete upravit hlasitost na nižší 
úroveň nebo dovolit funkci SafeSound, aby 
automaticky regulovala hlasitost za vás – není 
potřebné upravovat žádná nastavení. Funkce 
SafeSound kromě tohoto poskytuje denní a 
týdenní přehledy vašeho vystavení zvuku, takže 
se můžete lépe starat o zdraví svého sluchu.

Barevný displej 4,6 cm/1,8 palce

Barevný displej 4,6 cm/1,8 palce umožňuje 
snadno používat ovládací nabídku a procházet 
hudební soubory v přehrávači GoGEAR.

Měkký a hladký povrch
Měkký a hladký povrch pro pohodlné a snadné 
používání

20 hodin hudby nebo 4 hodin videa

Philips vám nabízí neomezenou zábavu. MP4 
video přehrávač GoGEAR je vybaven 
kompaktní vestavěnou dobíjecí baterií pro 
dlouhodobé napájení. Užívejte si až 20 hodin 
přehrávání hudby nebo až 4 hodiny přehrávání 
videa na jedno dobití. Stačí připojit napájecí 
kabel a můžete přehrávač dobít – je to tak 
snadné.

Aplikace Philips Songbird

Jeden jednoduchý program se snadným 
použitím, který se dodává s přehrávačem 
GoGear, tedy Philips Songbird, vám umožní 
najít a přehrát všechna vaše média a hladce je 
synchronizovat s přehrávačem Philips GoGear. 
Jeho intuitivní a výkonné funkce správy hudby 
umožňují objevovat nové interprety a hudební 
styly přímo v programu prostřednictvím 
obchodů, služeb a webů s médii a hudbou. 
Přehrávejte si vlastní knihovnu a média 
z internetu a vše hladce synchronizujte 
z počítače do přehrávače Philips GoGear.

LikeMusic

Funkce LikeMusic vám umožňuje užít si více 
hudbu, která se vám nejvíce líbí – pouhým 
klepnutím! Není potřebné třídit skladby 
v hudební knihovně ani čekat, až vypukne 
hudební dostaveníčko. Funkce LikeMusic je 
patentovaný algoritmus společnosti Philips, 
který analyzuje skladby v knihovně a 
identifikuje podobné hudební charakteristiky. 
Tyto charakteristiky pomáhají funkci LikeMusic 
vytvářet inteligentní seznamy skladeb, které 
spolu jednoduše skvěle zní. Stačí klepnout na 
skladbu, kterou máte rádi, a stisknout ikonu 
funkce LikeMusic – okamžitě se objeví seznam 
skladeb. Nový seznam skladeb pojmenujte a 
poté si jej vychutnejte, nebo znovu objevte 
skladby, na svém počítači nebo přehrávači 
GoGear.
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Přednosti
MP4 přehrávač s funkcí FullSound™
Vibe 8 GB*



Datum vydání 2013-09-02

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 93332
EAN: 87 12581 65486 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky, cm: 4,6 cm
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,8 palců
• Rozlišení: 160 x 128

Zvuk
• Vylepšení zvuku: FullSound, Funkce SafeSound
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Vyvážené, Jasné, Čirá, 

Výkonný, Vřelé tóny
• Separace kanálů: 45 dB
• Kmitočtová charakteristika: 80 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2,5 mW
• Odstup signál/šum: >84 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5–320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Digital Rights Management: Ne

Přehrávání videa
• SMV: 160 x 128 pixelů, 30 snímků za sekundu, 

512 kb/s

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG, BMP
• Prezentace: Ano

Tuner/příjem/vysílání
• Ne: Ano

Úložná média
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Vestavěná paměť (RAM): 8 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 1800 

skladeb*
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Kompatibilní s protokolem Mass Transfer: Ne

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Zámek klávesnice: Ano, tlačítko možností
• Navigace Superscroll: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano, 

prostřednictvím softwaru SongBird
• Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní
• Nabíjení a přehrávání: při připojení k počítači
• Přizpůsobitelné omezení hlasitosti: Ano
• Vyhrazené ovladače hlasitosti: Ne
• Ovládání hlasitosti: Ano

Příslušenství
• Sluchátka: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Kabel USB: Ano

Ekologické specifikace
• Bezolovnatý pájený výrobek: Ano

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Připojení k internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Operační systém PC: Windows XP (SP3) / 
Windows Vista / Windows 7

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 290 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 20 hodin 

přehrávání hudby nebo 4 hodiny přehrávání videa

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 90 x 30 x 120 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

43,6 x 10,8 x 78,4 mm
• Hmotnost výrobku: 0,033 kg

Software
• Aplikace Philips Songbird: Ano

Partneři
• 7digital: Ano
• Audible: Ano
•
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Specifikace
MP4 přehrávač s funkcí FullSound™
Vibe 8 GB*

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 

systému a konfiguraci softwaru.

http://www.philips.com

