
 

 

Philips GoGEAR
Player MP4 cu FullSound™

Video 4.3

SA4VD408AF
Calitate superioară a sunetului

cu FullSound şi redare video HD
Playerul video MP3 GoGEAR Video 4,3" vă oferă clipuri video de o claritate realistă. Bucuraţi-
vă de clipuri video în formate cunoscute, precum RMVB, MPEG4 şi AVI, la calitate HD. 
Îmbunătăţiţi-vă plăcerea divertismentului cu un ecran LCD de 4,3" şi boxă încorporată

Calitate audio superbă
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Surround pentru filme pentru a vă plasa în mijlocul acţiunii
• Difuzor integrat pentru divertisment la maxim

Vă completează viaţa
• Ecran LCD color WVGA de 4,3" pentru o experienţă video extraordinară
• Înregistrare vocală pt. note sau înregistrare oricând și orice

Ușor și intuitiv
• Suport încorporat pentru vizualizare comodă mâini libere
• slot pentru card microSD pentru o memorie extinsă de până la 32 GB



 FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface 
detaliile audio ale muzicii comprimate în 
format MP3, îmbunătăţind-o și amplificând-o în 
mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o 
muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza 
unui algoritm de postprocesare audio, 
FullSound combină experienţa renumită a 
Philips în reproducerea muzicii cu puterea 
Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă 
generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai 
amplu, cu o profunzime și un impact 
superioare, o voce intensificată și o claritate a 
instrumentelor, precum și detalii bogate. 
Redescoperiţi melodiile comprimate în format 
MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza 
și vă va invita să dansaţi.

Surround pentru filme

Surround pentru filme este o tehnologie audio 
avansată care analizează în mod direct fiecare 
sursă de sunet din coloana sonoră a unui film 
sau a unui material video pentru a recrea o 
ambianţă sonoră naturală cu elemente sonore 
care sunt localizate individual și precis. 
Elementele de sunet procesate sunt, apoi, 

transmise direct la fiecare ureche prin căști 
intraauriculare. Surround pentru filme 
generează un spaţiu acustic natural bazat pe 
conţinutul coloanei sonore. Rezultatul aduce 
ascultătorul exact în mijlocul acţiunii pentru o 
experienţă sonoră copleșitoare - exact așa 
cum a intenţionat inginerul de sunet al filmului.

Ecran LCD color WVGA de 4,3"
Ecran LCD color WVGA de 4,3" pentru o 
experienţă video extraordinară

Suport încorporat

Playerul video MP4 GoGEAR vă oferă 
comoditatea unui suport încorporat, 
permiţându-vă să abordaţi distracţia în mod 
relaxat. Suportul robust pivotează ușor la locul 
lui, astfel încât puteţi pune playerul pe un blat 
de masă pentru vizualizare – oricând, oriunde. 
Când aţi terminat, puneţi pur și simplu suportul 
înapoi în fanta lui. Cu GoGEAR, puteţi cu 
adevărat să vă așezaţi comod și să vă relaxaţi.

slot pentru card microSD

Mic înseamnă frumos când vine vorba de 
dispozitive mobile, dar nu și de capacitatea de 

stocare. Cu playerul GoGEAR, vă puteţi 
bucura de ambele avantaje doar prin 
introducerea unui card microSD. Cardul 
microSD va fi disponibil ca unitate detașabilă 
secundară atunci când playerul este conectat la 
computerul dvs. pentru transfer de fișiere. Vă 
puteţi achiziţiona un card cu până la 32 GB de 
memorie pentru a extinde capacitatea 
playerului GoGEAR. Doar încărcaţi pe card 
conţinutul dorit, conectaţi-l la player – și nu va 
mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată că 
rămâneţi fără opţiuni de divertisment.

Înregistrare vocală

Înregistrarea vocii convertește playerul 
GoGear într-un dictafon. În afară de a asculta 
muzică sau posturi de radio, puteţi înregistra 
note sau memento-uri pentru școală sau 
serviciu, liste de cumpărături și numere de 
telefon - chiar și versuri de melodii. Apăsând 
butonul de înregistrare și vorbind în dreptul 
microfonului încorporat, mesajele vocale vor fi 
comprimate și stocate în memoria internă 
încorporată. Înregistrarea vocii vă oferă un 
reportofon ce vă permite să înregistraţi orice, 
oricând și oriunde!
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Tip: LCD
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 4,3 inch
• Dimensiune diagonală ecran (cm): 10,9 cm
• Rezoluţie: 480 x 272 pixeli, 262.000 de culori

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: FullSound, 

Surround pentru filme
• Personalizarea sunetului
• Răspuns în frecvenţă: 45 - 16k Hz
• Putere de ieșire: 2 x 10mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 80 dB
• Separare canale: >35 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Suport pentru versuri: Fișier .lrc

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP
• Prezentare

Redare video
• MPEG4 SP/ASP: Până la 2 Mbps, D1, 25 cadre/s
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Până la 4 Mbps în .avi/

.mp4, D1, 25 cadre/s
• RMVB: Până la 2 Mbps, D1, 25 cadre/s
• WMV9: Până la 1 Mbps, 640x480, 25 cadre/s

Captură audio
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: MP3

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 30
• Înregistrare radio FM

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 8 GB

• Stocare externă: Slot pentru card de memorie 
MicroSD

• Capacitate maximă card de memorie: 32 GB
• Compatibil cu dispozitivele de clasă Mass Storage
• Compatibil cu protocolul de transfer în masă: Nu

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 High Speed

Confort
• Funcţie: Blocarea tastaturii
• Indicator încărcare baterie: În interfaţa cu 

utilizatorul
• Indicator baterie descărcată
• Controale volum dedicate
• Controlul volumului
• Upgrade al firmware-ului
• Încărcaţi și ascultaţi: la conectarea la un PC

Accesorii
• Căști
• Cablu USB
• Ghid de iniţiere rapidă

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB
• Capacitate baterie: 1020 mAh
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 20 ore 

de redare audio și 4 ore de redare video

Dimensiuni
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

110 x 150 x 35 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 123 x 11 x 78 mm
• Greutate produs: 0,136 kg

Software
• Philips Songbird
•
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* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Acceptă servicii de descărcare și abonare compatibile cu formatul 
WMA DRM10

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* De la Philips

http://www.philips.com

