
 

 

Philips GoGEAR
MP4 çalar ve FullSound™

• Video 4.3

SA4VD404AN
Üstün ses deneyimi

FullSound ve HD video oynatma özelliğiyle
GoGEAR Video 4,3 inç MP3 video oynatıcı, sizi canlı ve net videolarla buluşturuyor. 
Videoları RMVB, MPEG4 ve AVI gibi popüler formatlarda HD kalitesinde izleyin. 4,3 inç 
LCD ekran ve dahili hoparlörle eğlence deneyiminizi geliştirin

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin
• Yüksek sesli eğlence için dahili hoparlör

Yașamınızı tamamlar
• Üstün video deneyimi için 4,3 inç WVGA renkli LCD ekran
• İstediğiniz zaman not almak veya herhangi bir șeyi kaydetmek için ses kaydı

Kolay ve sezgisel
• Kolay eller serbest izleme için dahili destek standı
• microSD kart yuvası ile 32 GB'a kadar genișletilebilen hafıza



 FullSound™

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses 
ayrıntılarını sıkıștırılmıș MP3 müzikte aynen 
olușturarak müziği önemli ölçüde zenginleștirir 
ve genișletir, böylece hiçbir bozulma olmadan 
CD müziği deneyimi yașayabilirsiniz. Ses ișleme 
algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik 
yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni 
nesil Dijital Sinyal İșlemcisini (DSP) bir araya 
getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye 
sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin 
ayrıntılardır. Sıkıștırılmıș MP3 müziğinizi, 
ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete 
geçirecek gerçek ses ile yeniden keșfedin.

Filmler için surround ses

Filmler için surround ses, bir film veya video 
parçasındaki her bir ses kaynağını doğrudan 
analiz ederek, bağımsız olarak ve tam anlamıyla 
vurgulanan ses unsurlarıyla doğal bir ses çıkıșı 
sağlar. İșlenen ses unsurları daha sonra kulak içi 
kulaklıklar yoluyla kulaklarınıza yönlendirilir. 
Filmler için surround ses, ses parçasının gerçek 
içeriğine dayalı doğal akustik bir ortam yaratır. 

Sonuçta dinleyiciler kendilerini, filmin ses 
mühendisinin asıl amaçladığı șekilde benzersiz 
bir surround ses deneyiminin ortasında bulur.

4,3 inç WVGA renkli LCD ekran
Üstün video deneyimi için 4,3 inç WVGA renkli 
LCD ekran

Dahili destek standı

GoGEAR MP4 video oynatıcı, eğlenceye rahat 
ve elleriniz serbest șekilde sahip olmanızı 
sağlayan dahili destek standı konforunu 
sunuyor. Dayanıklı destek standını kolayca 
yerinden çıkararak oynatıcıyı masaüstüne 
istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kolayca 
yerleștirebilirsiniz. İșiniz bittiğinde, standı basit 
șekilde yuvasına sokun. GoGEAR ile, arkanıza 
yaslanabilir ve rahatlayabilirsiniz.

microSD kart yuvası

Mobil cihazların küçük olması tercih edilir bir 
özellik olsa bu durum bellek kapasitesi için 
geçerli değildir. microSD kart takmanıza olanak 
sağlayan GoGEAR müzik çalar ile, hem küçük 

hem de geniș kapasiteli bir cihaza sahip 
olacaksınız. microSD kart, müzik çalar dosya 
aktarımı için bilgisayara bağlandığında ikinci 
çıkarılabilir sürücü olarak görüntülenir. 32 GB'a 
kadar bellek kartları satın alarak 
GoGEAR’ınızın kapasitesini genișletebilirsiniz. 
Karta istediğiniz içeriği yükleyin, oynatıcınıza 
takın ve eğlence seçeneklerinden mahrum 
kalmayı artık aklınıza bile getirmeyin.

Ses kaydı

Ses kaydı, GoGear müzik çalarınızı bir ses kayıt 
cihazına dönüștürür. Müzik çalmanın ya da 
radyo dinlemenin yanı sıra, iș ya da okulla ilgili 
hatırlatıcı notlar kaydedebilir, alıșveriș 
listelerini ya da telefon numaralarını – hatta 
șarkı sözlerini kaydedebilirsiniz. Kaydetme 
düğmesine basar ve dahili mikrofona 
konușursanız ses mesajları sıkıștırılır ve dahili 
hafızaya kaydedilir. Ses kaydetme size, her șeyi, 
her zaman, her yerde kaydedebilmenizi 
sağlayan son derece portatif ses kayıt cihazı 
sağlar!
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Tip: LCD
• Çapraz ekran boyutu (inç): 4,3 inç
• Çapraz ekran boyutu (cm): 10,9 cm
• Çözünürlük: 480 x 272 piksel, 262 bin renk

Ses
• Ses Geliștirme: FullSound, Filmler için surround ses
• Sesi kișiselleștirme
• Frekans tepkisi: 45 - 16k Hz
• Çıkıș Gücü: 2 x 10mW
• Sinyal gürültü oranı: > 80 dB
• Kanal ayırma: >35 dB

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• Șarkı sözü desteği: .lrc dosyası

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG, BMP
• Slayt gösterisi

Video Oynatma
• MPEG4 SP/ASP: 2 Mbps'ye kadar, D1, 25 fps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: .avi/.mp4 biçimlerinde 4 

Mbps'ye kadar, D1, 25 fps
• RMVB: 2 Mbps'ye kadar, D1, 25 fps
• WMV9: 1 Mbps'ye kadar, 640x480, 25 fps

Ses Kaydı
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kaydı: MP3

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza (RAM): 4 GB
• Harici Depolama: Micro SD hafıza kartı yuvası

• Maksimum hafıza kartı kapasitesi: 32 GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Yığın Aktarım Protokolü Uyumlu: Hayır

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• İșlev: Tuș takımı kilidi
• Pil șarj göstergesi: Kullanıcı Arayüzünde
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Özel ses düzeyi kontrolleri
• Ses seviyesi kontrolü
• Yükseltilebilir bellenim
• Șarj et ve oynat: Bilgisayara bağlıyken

Aksesuarlar
• Kulaklıklar
• USB kablosu
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurșunsuz lehimli ürün

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• USB: Boș USB portu

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Pil kapasitesi: 1020 mAh
• Dahili pille çalma süresi: 20 saate kadar müzik veya 

4 saate kadar video

Boyutlar
• Ambalaj türü: Kutu
• Kutu boyutları (G x Y x D): 110 x 150 x 35 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 123 x 11 x 78 mm
• Ürün ağırlığı: 0,136 kg

Yazılım
• Philips Songbird
•
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* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 
Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini 

desteklemektedir
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten

http://www.philips.com

