
 

 

Philips GoGEAR
MP3 lejátszó FullSound™ 
technológiával

Mix
4 GB*-os

SA5MXX04PF
Vigye magával a zenét bármilyen zsebben

beépített csipesz az útközbeni zenehallgatáshoz
A GoGEAR Mix segítségével a zene bármilyen zsebben elfér. A Direct USB használatának 

köszönhetően a vékony lejátszóra pillanatok alatt áttölthetők a fájlok, és nincs szükség kábelekre. 

Rendelkezik továbbá egy kényelmes beépített csipesszel, egy LCD kijelzővel, és 10 órányi lejátszási időt 

tesz lehetővé.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• MP3 és WMA lejátszása

Minőséget hoz életébe
• FM rádió 30 programhellyel a zenei lehetőségek bővítéséhez
• Beszédfelvételek készítése jegyzeteléshez, vagy bármilyen céllal, bármikor
• 2,5 cm-es/1"-es LCD képernyő az intuitív és élvezetes navigációhoz
• Beépített csipesz a kényelmes rögzítéshez
• Élvezze a zenét akár 10 órán keresztül

Egyszerű és intuitív
• Gyors, 6 perces töltésért 60 perc lejátszás
• Közvetlen töltés számítógépről USB-n keresztül
• Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához
• Játssza le véletlen sorrendben a dalokat, hogy mindig meglepetésben legyen része
• Songbird: egyetlen egyszerű program zene kezeléséhez



 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.

2,5 cm-es/1"-es LCD képernyő
2,5 cm-es/1"-es LCD képernyő az intuitív és 
élvezetes navigációhoz

Akár 10 órányi zenelejátszás**
Élvezze a végtelen zenelejátszást GoGEAR 
lejátszóján. A kompakt akkumulátor hosszan 
tartó teljesítményt nyújt. Akár 10 órányi 
folyamatos zenelejátszást tesz lehetővé 
egyetlen töltéssel. A lejátszó feltöltéséhez 
Önnek csupán a tápkábelt kell csatlakoztatnia. 
Ennyire egyszerű!

FM rádió 30 programhellyel

A digitális FM rádió további zenei 
lehetőségeket kínál GoGear lejátszóján 

található zenei gyűjteménye mellé. Egyszerűen 
hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia 
tárolásához. Akár 30 programozott 
rádióállomás eltárolásával lehetősége van arra, 
hogy kedvenc csatornáit akárhol hallgathassa.

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!

Beépített csipesz
Beépített csipesz a kényelmes rögzítéshez

Közvetlen töltés számítógépről

Töltse fel GoGear lejátszójának akkumulátorát 
gyorsan és egyszerűen számítógépéről USB-n 
keresztül. Ha a mellékelt kábel segítségével a 
számítógéphez csatlakoztatja a lejátszót, a 
számítógép csupán néhány perc alatt 

gondoskodik a lejátszó feltöltéséhez szükséges 
energiáról. Élvezze a külön töltőegységet nem 
igénylő feltöltés adta kényelmet.

Songbird
Songbird: egyetlen egyszerű program zene 
kezeléséhez

Játssza le véletlen sorrendben a dalokat
Játssza le véletlen sorrendben a dalokat, hogy 
mindig meglepetésben legyen része

Gyorsfeltöltés (60 perc)

Néha előfordul, hogy a GoGEAR lejátszóra 
csak az otthon és a munkahely között, vagy egy 
rövid futáshoz lenne szükség, viszont előző 
éjszaka nem lett feltöltve. Búcsút mondhat a 
bosszúságnak, az unalomnak és a csendes 
utazásoknak a Fast Charge gyorsfeltöltéssel. A 
Philips intelligens és kézenfekvő megoldása 
lehetővé teszi a GoGEAR számítógéphez vagy 
USB töltőhöz való csatlakoztatását, és az 6 
perc töltésért cserébe szédületes, 60 perces 
audiolejátszás jár! A Fast Charge sokkal 
nagyobb töltőárammal működik, amely 
pillanatok alatt szolgálja ki a lítium-ion 
akkumulátor energiaigényét,... és tartja életben 
a zenét.

Beépített USB csatlakozó
Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek 
akadálytalan csatlakoztatásához
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Típus: OLED, Fekete és fehér
• Felbontás: 128 x 32
• Szövegsorok: 2

Hangzás
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangzásjavítás: FullSound
• Csatornaszétválasztás: 45 dB
• Frekvenciaválasz: 40 - 18 k Hz
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2,1 mW
• Jel-zaj viszony: > 80 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Funky, 

Hip Hop, Jazz, Rock, Techno

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, WAV
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• Digitális jogok kezelése: Nem
• 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 és VBR
• WMA mintavételezési frekvenciák: 32, 44,1, 48 

kHz

Audiofelvétel
• Beépített mikrofon: monó
• Beszédfelvétel
• Audiofájl formátuma: WAV

Videolejátszás
• nincs

Állókép lejátszása
• nincs

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Nem
• Programhelyek: 30
• Hangolási sávok: FM

Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Tömeges tárolási osztály megfelelőség

• Beépített memória (RAM): 4 GB
• Zenei memória kapacitása, MP3: Akár 1000 

zeneszám*

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

Kényelem
• Szupergörgetés: Nem
• Frissíthető firmware
• Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói 

felületen
• Töltsön és játsszon: PC-hez csatlakoztatva
• Testreszabható hangerőhatárolás
• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Fejhallgató
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: beépített közvetlen USB

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

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Akkumulátorkapacitás: 130 mAh
• Játékidő belső akkuval: Akár 10 órányi folyamatos 

lejátszás

Méretek
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás méretei (szé x mé x ho): 80 x 22 x 150 

mm
• Termék méretei (szé x mé x ma): 24,5 x 15,9 x 82,4 

mm
• Termék tömege: 0,022 kg

Szoftver
• Eszközkezelő: helyreállításhoz és frissítéshez

Partnerek
• Nem
•
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Műszaki adatok
MP3 lejátszó
Mix 4 GB*-os

* A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 
zeneszámokkal számolva.

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

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

* 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.

http://www.philips.com

