
 

 

Philips GoGEAR
MP3 prehrávač s funkciou 
FullSound™

Mix
4 GB*

SA5MXX04KF
Hudba do ktoréhokoľvek vrecka

so zabudovanou sponou pre počúvanie na cestách
Prehrávač GoGEAR Mix strčí všetku vašu hudbu priamo do vášho vrecka. Štíhly prehrávač jednoducho 

prenesie súbory pomocou priameho pripojenia USB, na ktoré nepotrebujete žiadne ďalšie káble. Tiež 

obsahuje praktickú zabudovanú sponu, LCD displej a poskytne vám 10 hodín prehrávania.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Prehrávanie MP3 a WMA

Príjemne spestrí váš život
• Rádio FM s 30 predvoľbami pre viac hudobných možností
• Nahrávanie hlasu na vytváranie poznámok alebo nahrávanie čohokoľvek a kedykoľvek
• 2,5 cm/1" obrazovka LCD pre intuitívnu a zábavnú navigáciu
• Vstavaná spona na pohodlné pripevnenie
• Užite si až 10 hodín prehrávania hudby

Jednoduchý a intuitívny
• Rýchle 6-minútové nabíjanie stačí na 60 minút prehrávania
• Priame nabíjanie z PC prostredníctvom USB
• Integrovaný konektor USB umožňuje bezproblémové pripojenie k počítaču PC/Mac
• Náhodné prehrávanie pre nové hudobné zážitky pri každom počúvaní
• Songbird: jeden jednoduchý program na správu hudby



 FullSound™

Inovatívna technológia FullSound značky Philips 
verne obnovuje akustické detaily v 
komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne 
obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v 
kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. 
Technológia FullSound založená na pokročilom 
algoritme spracovania zvuku v sebe spája 
odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips 
preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom 
digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej 
generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou 
hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť 
hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. 
Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo 
formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, 
ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše 
nohy.

2,5 cm/1" obrazovka LCD
2,5 cm/1" obrazovka LCD pre intuitívnu a 
zábavnú navigáciu

Až 10 hodín prehrávania hudby
Užite si nekonečnú zábavu so svojím 
prehrávačom GoGEAR. Jeho kompaktná 
nabíjateľná batéria poskytuje zdroj napájania s 
dlhou výdržou. Na jediné nabitie si môžete 

vychutnať až 10 hodín prehrávania hudby. A na 
nabíjanie prehrávača stačí pripojiť sieťový 
kábel – je to skutočne jednoduché.

Rádio FM s 30 predvoľbami

Digitálne rádio FM vám ponúka dodatočné 
hudobné možnosti k vašej hudobnej zbierky v 
prehrávači GoGear. Jednoducho nalaďte 
stanicu, ktorú chcete nastaviť ako predvoľbu, a 
stlačte a podržte stlačené tlačidlo predvoľby, 
aby sa frekvencia uložila. Predvoliť môžete až 
30 rozhlasových staníc a vychutnať si svoje 
obľúbené programy všade tam, kam pôjdete.

Nahrávanie hlasu

Nahrávanie hlasu zmení váš prehrávač GoGear 
na šikovný diktafón. Okrem počúvania hudby 
alebo rádia môžete nahrávať poznámky alebo 
pracovné, prípadne školské pripomienky, 

nákupné zoznamy a telefónne čísla, dokonca aj 
texty piesní. Keď stlačíte tlačidlo nahrávania a 
rozprávate do vstavaného mikrofónu, hlasové 
správy sa skomprimujú a uložia do vstavanej 
vnútornej pamäte. Vďaka funkcii nahrávania 
hlasu získate prenosný rekordér, ktorý vám 
umožní nahrávať čokoľvek, kedykoľvek a 
kdekoľvek!

Vstavaná spona
Vstavaná spona na pohodlné pripevnenie

Priame nabíjanie z PC

Batériu v prehrávači GoGear nabijete rýchlo a 
jednoducho z PC cez rozhranie USB. Po 
pripojení prehrávača k PC pomocou dodaného 
kábla a postupom podľa zobrazených pokynov 
váš počítač v priebehu niekoľkých sekúnd 
spustí nabíjanie vášho prehrávača. Využite túto 
výhodu a zabudnite na používanie dodatočnej 
nabíjačky.

Songbird
Songbird: jeden jednoduchý program na správu 
hudby

Náhodné prehrávanie skladieb
Náhodné prehrávanie pre nové hudobné 
zážitky pri každom počúvaní
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Hlavné prvky
MP3 prehrávač
Mix 4 GB*
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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Typ: OLED, Čiernobiele
• Rozlíšenie: 128 x 32
• Riadky textu: 2

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Zlepšenie kvality zvuku: FullSound
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• Frekvenčná odozva: 40 – 18 k Hz
• Výstupný výkon (RMS): 2,1 mW
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB
• Nastavenia ekvalizéra: Classical, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Digital Rights Management: Nie
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5 – 192 kbit/s a VBR
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 32, 44,1, 48 kHz

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: áno
• Formát audio súboru: WAV

Prehrávanie videa
• nie je k dispozícii: áno

Prehrávanie statických obrázkov
• nie je k dispozícii: áno

Tuner/Príjem/Vysielanie
• RDS: Nie
• Predvolené stanice: 30
• Pásma tunera: FM

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• V súlade s triedou Mass storage: áno

• Vstavaná pamäť (RAM): 4 GB
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až 1000 

skladieb*

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Superscroll: Nie
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Indikácia nabíjania batérie: Na používateľskom 

rozhraní
• Nabíjanie a prehrávanie: pri pripojení k PC
• Prispôsobiteľné obmedzenie hlasitosti: áno
• Ovlád. hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Slúchadlá: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• USB kábel: vstavané priame pripojenie USB

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/

Vista/7

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB
• Kapacita batérií: 130 mAh
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 10 hodín 

prehrávania hudby

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery D-boxu (Š x H x V): 80 x 22 x 150 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 24,5 x 15,9 x 82,4 

mm
• Hmotnosť výrobku: 0,022 kg

Softvér
• Správca zariadení: na obnovenie a aktualizáciu

Partneri
• Nie: áno
•
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Technické údaje
MP3 prehrávač
Mix 4 GB*

* Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA 
alebo 128 kbps MP3.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 

ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.
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