
 

 

Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Video 4.3

SA4VD408AF
Felülmúlhatatlan hangélmény

FullSound hangzással és HD videolejátszással
A GoGEAR Video 4,3"-es MP3- és videolejátszó élénk, kristálytiszta videókat ad a kezébe. Élvezze 
HD minőségben a népszerű formátumú videókat (RMVB, MPEG, MPEG4 és AVI). Tegye még 
teljesebbé a szórakozási élményt a 4,3"-es LCD képernyővel és a beépített hangszóróval.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
• Beépített hangszóró a hangos szórakozáshoz

Minőséget hoz életébe
• 4,3"-es színes WVGA LCD kijelző a kiváló videoélményért
• Beszédfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor

Egyszerű és intuitív
• Beépített állvány a kényelmes, kéz nélküli nézegetéshez
• microSD kártyafoglalat a memória bővítéséhez akár 32 GB-ra



 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 minőségű zene 
élményében részesül – bármiféle 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 mély hang, a még tisztább hangzás 
és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a 
tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, 
amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Filmes térhatás

A filmes surround egy fejlett hangtechnológia, 
amely közvetlenül elemez minden hangforrást 
egy film, illetve videó kísérőhangjában a 
természetes hangtér kialakításához, egyedileg 
és pontosan lokalizált hangelemekkel. A 
feldolgozásra kerülő hangelemek közvetlenül 
jutnak el a fülbe helyezhető fejhallgatókba. A 
filmes surround egy természetes akusztikai 
teret hoz létre, a kísérőhang aktuális 

tartalmától függően. A technológia 
eredményeként a hallgató felejthetetlen térbeli 
hangélményt élhet át - pontosan úgy, ahogy a 
film hangmérnöke azt tervezte.

4,3"-es színes WVGA LCD kijelző
4,3"-es színes WVGA LCD kijelző a kiváló 
videoélményért

Beépített állvány

A GoGEAR MP4 videolejátszóhoz beépített, 
kényelmesen használható állvány tartozik, így a 
szórakozás pihentető, és a kezét sem kell 
használnia. A masszív állvány egyszerűen 
kiemelkedik, így a lejátszót az asztalra 
helyezheti a nézegetéshez – bárhol, bármikor. 
Ha kész, egyszerűen tolja vissza az állványt a 
nyílásába. A GoGEAR lejátszóval tényleg 
hátradőlhet és pihenhet.

microSD kártyafoglalat

A kicsi az szép is, ha mobilkészülékről van szó, 
memóriakapacitás esetében azonban ez nem 
így van. GoGEAR lejátszójával mindkét világ 
legjavát élvezheti, és ehhez csak a microSD 
kártya behelyezése szükséges. A microSD 

kártya második külső meghajtóként működik, 
amikor a lejátszó számítógéphez csatlakozik a 
fájlátvitel érdekében. Vásárolhat akár 32 GB 
tárhelyű memóriakártyát, és ezzel 
megnövelheti a GoGEAR memóriakapacitását. 
Ezután egyszerűen töltse fel a kártyát a kívánt 
tartalommal, dugja be a lejátszóba – és sosem 
kell a szórakozási lehetőségek kiapadásától 
tartania.

Beszédfelvétel

A beszédfelvételhez GoGear lejátszóját egy 
egyszerűen kezelhető diktafonná alakíthatja. A 
készülék zenelejátszás és rádióhallgatás mellett 
jegyzeteket vagy emlékeztetőket is felvehet 
munkahelyi vagy iskolai feladataihoz, 
bevásárlólistát készíthet vagy telefonszámokat 
rögzíthet – sőt akár dalszövegeket is. Ha 
lenyomja a felvétel gombot, és belebeszél a 
beépített mikrofonba, a hangüzenetek 
tömörítve a beépített belső memóriába 
kerülnek. A hangfelvevő funkció szabadon 
hordozható diktafont ad a kezébe, amellyel 
bármikor, bárhol, bármit felvehet!
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 4,3 hüvelyk
• Átlós képernyőméret (cm): 10,9 cm
• Felbontás: 480 x 272 pixel, 262 ezer szín

Hangzás
• Hangzásjavítás: FullSound, Filmes térhatás
• Egyéni hangzás létrehozása
• Frekvenciaválasz: 45–16 k Hz
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 mW
• Jel-zaj viszony: > 80 dB
• Csatorna szétválasztás: >35 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: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
• Dalszöveggel: .lrc fájl

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG, BMP
• Diavetítés

Videolejátszás
• MPEG4 SP/ASP: Akár 2 Mb/s, D1, 25 képkocka/

másodperc
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Akár 4 Mb/s .avi/.mp4 

fájlok esetén, D1, 25 képkocka/másodperc
• RMVB: Akár 2 Mb/s, D1, 25 képkocka/másodperc
• WMV9: Akár 1 Mb/s, 640 x 480, 25 képkocka/

másodperc

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel: MP3

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programhelyek: 30
• FM-rádiófelvétel

Tároló médiumok
• Beépített memória (RAM): 8 GB
• Külső tárhely: Micro SD memóriakártya-foglalat
• Memóriakártya max. kapacitása: 32 GB
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Tömeges átviteli protokoll megfelelőség: Nem

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

Kényelem
• Funkció: Billentyűzár
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Külön hangerőszabályzók
• Hangerőszabályzás
• Frissíthető firmware
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva

Tartozékok
• Fejhallgató
• USB kábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• USB-vel: Szabad USB port

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 1020 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 20 órányi audió vagy 4 

órányi videó

Méretek
• Csomagolás típusa: Doboz
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

110 x 150 x 35 mm
• Termék méretei (szé x mé x ma): 123 x 11 x 78 

mm
• Termék tömege: 0,136 kg

Szoftver
• Philips Songbird
•
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* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

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

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

* Támogatja a WMA DRM10-zel kompatibilis letöltési és előfizetéses 
szolgáltatásokat

* 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 Philips-től

http://www.philips.com

