
 

 

Philips GoGEAR
MP3 přehrávač s funkcí 
FullSound™

Mix
4 GB*

SA5MXX04PF
Noste svou hudbu v kapse

s vestavěnou sponou pro poslech na cestách
Přehrávač GoGEAR Mix přenese vaši hudbu do jakékoli kapsy. Pro tenký přehrávač je 
přenos dat přes Direct USB hračka, ani nepotřebujete kabely. Dále disponuje praktickou 
vestavěnou sponou, displejem LCD a výdrží 10 hodin přehrávání.

Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Přehrávání formátů MP3 a WMA

Doplní váš život
• Rádio FM s 30 předvolbami pro více hudebních možností
• Nahrávání hlasu, chcete-li si dělat poznámky nebo cokoli a kdykoli nahrát
• 2,5cm/1" LCD obrazovka pro intuitivní a pohodlnou navigaci
• Zabudovaná spona pro praktické připnutí
• Vychutnejte si až 10 hodin přehrávání hudby

Snadný a intuitivní
• Rychlé nabití za 6 minut pro 60 minut přehrávání
• Přímé nabíjení z počítače prostřednictvím USB
• Integrovaná zástrčka USB pro snadné připojení k PC/Mac
• Měňte pořadí svých skladeb a buďte pokaždé překvapeni
• Songbird: jeden jednoduchý program pro správu hudby



 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.

2,5cm/1" LCD obrazovka
2,5cm/1" LCD obrazovka pro intuitivní a 
pohodlnou navigaci

Až 10 hodin přehrávání hudby
Tančete podle nekonečných hitů 
s přehrávačem GoGEAR. Obsahuje vestavěný 
kompaktní akumulátor, který zajistí 
dlouhotrvající napájení. Na jedno nabití si 
můžete vychutnat až 10 hodin nepřetržitého 
přehrávání hudby. Přehrávač dobijete pouhým 
zapojením napájecího kabelu – je to prostě 
jednoduché.

Rádio FM s 30 předvolbami

Digitální rádio FM vám nabízí další možnosti 
k vaší hudební sbírce v přehrávači GoGear. 
Jednoduše nalaďte stanici, kterou chcete uložit 
mezi předvolené, a stiskněte a podržte tlačítko 
předvolby, aby si přístroj zapamatoval 
naladěnou frekvenci. Do předvoleb můžete 
uložit až 30 rozhlasových stanic a vychutnávat 
si oblíbené programy, ať jste kdekoli.

Nahrávání hlasu

Nahrávání hlasu změní váš přehrávač GoGear 
na pohodlný diktafon. Kromě přehrávání 
hudby nebo poslechu rozhlasových stanic 
můžete nahrávat také poznámky nebo úkoly do 
školy či zaměstnání, seznam co nakoupit nebo 
telefonní čísla – nebo třeba text písničky. Po 
stisknutí tlačítka pro nahrávání a mluvení do 
mikrofonu bude záznam hlasu zkomprimován a 
uložen do zabudované interní paměti. Tato 
funkce představuje vysoce mobilní diktafon, se 
kterým můžete nahrávat cokoli, kdykoli a 
kdekoli!

Zabudovaná spona
Zabudovaná spona pro praktické připnutí

Přímé nabíjení z počítače

Nabíjejte přehrávač GoGear snadno a rychle 
z počítače prostřednictvím USB. Připojte 
přehrávač k počítači pomocí dodaného kabelu 
a postupujte podle výzev a počítač během 
několika sekund poskytne energii k nabíjení. 
Vychutnejte si pohodlí života bez samostatné 
nabíječky.

Program Songbird
Songbird: jeden jednoduchý program pro 
správu hudby

Měňte pořadí svých skladeb
Měňte pořadí svých skladeb a buďte pokaždé 
překvapeni

Rychlé nabíjení (60 min)

Někdy si chcete přehrávač GoGEAR vzít na 
cestu do kanceláře a zpět nebo na krátké 
proběhnutí – zapomněli jste si ho ovšem večer 
nabít. Nyní díky funkci Fast Charge zapomeňte 
na zklamání, již dále nemusíte zažívat nudné 
ticho na cestách. Společnost Philips pro vás 
našla chytré a pohodlné řešení. Stačí připojit 
přehrávač GoGEAR k počítači nebo USB 
nabíječce na pouhých 6 minut a získáte 
neuvěřitelných 60 minut přehrávání hudby! 
Funkce Fast Charge pracuje s mnohem vyššími 
hladinami proudu, díky čemuž se lithium-
iontová baterie rychle nabije a vy si ve chvíli 
můžete opět pustit svoji oblíbenou hudbu.
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Přednosti
Přehrávač MP3
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Obraz/displej
• Podsvětlení: Ano
• Typ: OLED, Černá a bílá
• Rozlišení: 128 x 32
• Řádky textu: 2

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Vylepšení zvuku: FullSound
• Separace kanálů: 45 dB
• Kmitočtová charakteristika: 40 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2,1 mW
• Odstup signál/šum: >80 dB
• Nastavení ekvalizéru: Klasika, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno

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

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5–192 kb/s a 

VBR
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 32; 44,1; 

48 kHz

Záznam zvuku
• Vestavěný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: Ano
• Formát audiosouboru: WAV

Přehrávání videa
• Neuvedeno: Ano

Zobrazení fotografií
• Neuvedeno: Ano

Tuner/příjem/vysílání
• Systém RDS: Ne
• Předvolby stanic: 30
• Pásma tuneru: FM

Úložná média
• Typ vestavěné paměti: NAND Flash

• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: Ano
• Vestavěná paměť (RAM): 4 GB
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 

1000 skladeb*

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

Pohodlí
• Navigace Superscroll: Ne
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Kontrolky nabíjení baterií: Na uživatelském 

rozhraní
• Nabíjení a přehrávání: při připojení k počítači
• Přizpůsobitelné omezení hlasitosti: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

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

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB
• Operační systém PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Kapacita baterie: 130 mAh
• Doba provozu na interní baterii: Až 10 hodin 

přehrávání hudby

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Rozměry D-box (ŠxHxV): 80 x 22 x 150 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

24,5 x 15,9 x 82,4 mm
• Hmotnost výrobku: 0,022 kg

Software
• Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci

Partneři
• Ne: Ano
•
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Specifikace
Přehrávač MP3
Mix 4 GB*

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

* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním 
systému a konfiguraci softwaru.

* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 

nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.
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