
 

 

Philips GoGEAR
Odtwarzacz MP3 z 
technologią FullSound™

Mix
4 GB*

SA5MXX04PF
Odtwarzacz zmieści się w każdej kieszeni

dzięki wbudowanemu zaczepowi umożliwiającemu słuchanie muzyki w ruchu

Dzięki płaskiemu odtwarzaczowi GoGEAR Mix możesz zawsze mieć muzykę przy sobie. Bezpośrednie 

połączenie USB umożliwia natychmiastowe przesyłanie plików, bez konieczności używania przewodów. 

Urządzenie ma również wbudowany zaczep i jest wyposażone w wyświetlacz LCD. Czas odtwarzania 

to 10 godzin.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Dopełnia Twoje życie
• Radio FM z pamięcią 30 stacji to więcej opcji muzycznych
• Nagrywanie głosu umożliwiające tworzenie notatek głosowych – nagrywaj wszystko, w 

dowolnym miejscu, bez żadnych ograniczeń!
• Ekran LCD 2,5 cm (1") zapewnia łatwą, intuicyjną nawigację
• Wbudowany zaczep umożliwia wygodne przypinanie
• Ciesz się 10-godzinnym odtwarzaniem muzyki

Prosta i intuicyjna obsługa
• Szybkie, 6-minutowe ładowanie zapewnia 60 minut odtwarzania
• Bezpośrednie ładowanie przez USB za pomocą komputera
• Wbudowana wtyczka USB pozwala bezproblemowo łączyć się z komputerami klasy PC/

Macintosh



 FullSound™

Innowacyjna technologia FullSound firmy 
Philips wiernie przywraca skompresowanej 
muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto 
wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości 
płyty CD. Działając w oparciu o algorytm 
końcowego przetwarzania dźwięku, 
technologia FullSound łączy w sobie naszą 
wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z 
możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) 
najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać 
głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, 
zwiększoną ostrość głosu i dźwięku 
instrumentów oraz ogromne bogactwo 
szczegółów. Odkryj na nowo naturalne 
brzmienie muzyki skompresowanej do formatu 
MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię 
do tańca.

Ekran LCD 2,5 cm (1")
Ekran LCD 2,5 cm (1") zapewnia łatwą, 
intuicyjną nawigację

Do 10 godzin odtwarzania muzyki
Tańcz przy niezliczonych hitach z odtwarzacza 
GoGEAR. Niewielki wbudowany akumulator 
zapewnia nawet 10 godzin ciągłego 
odtwarzania muzyki po jednym naładowaniu. 
To niezwykle proste — aby naładować 
odtwarzacz, wystarczy podłączyć przewód 
zasilający.

Radio FM z pamięcią 30 stacji

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka 
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w 
odtwarzaczu GoGear. Wystarczy, że 
znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Można zaprogramować do 30 ulubionych stacji 
i cieszyć się nimi, kiedy tylko masz na to 
ochotę.

Nagrywanie głosu

Funkcja nagrywania głosu zamienia odtwarzacz 
GoGear w poręczny dyktafon. Poza 
odtwarzaniem muzyki czy słuchaniem radia 
możesz na nim także nagrywać uwagi lub 
przypomnienia do pracy lub szkoły, listy 
zakupów i numery telefonów, a nawet słowa 
piosenek. Gdy naciśniesz przycisk nagrywania i 
powiesz coś do wbudowanego mikrofonu, 
wypowiedź zostanie skompresowana i zapisana 
we wbudowanej pamięci. Funkcja nagrywania 

głosu zmienia odtwarzacz GoGear w 
przenośne urządzenie do nagrywania 
dźwięków!

Wbudowany zaczep
Wbudowany zaczep umożliwia wygodne 
przypinanie

Bezpośrednie ładowanie za pomocą 
komputera

Podłączając odtwarzacz GoGear do 
komputera za pośrednictwem gniazda USB, 
można w szybki i w łatwy sposób naładować 
akumulator urządzenia. Wystarczy podłączyć 
odtwarzacz do komputera za pomocą 
dołączonego przewodu i postępować zgodnie 
z instrukcjami na ekranie, a w ciągu kilku 
sekund komputer zacznie dostarczać zasilanie 
do odtwarzacza. Ciesz się wygodą – nie musisz 
korzystać z osobnej ładowarki.

Songbird
Songbird: jeden prosty program do zarządzania 
muzyką

Odtwarzanie utworów w kolejności 
losowej
Losowe odtwarzanie utworów zapewnia ich 
zaskakującą kolejność za każdym razem
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ: OLED, Czarno-białe
• Rozdzielczość: 128 x 32
• Ilość linii teksu: 2

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound
• Separacja kanałów: 45 dB
• Pasmo przenoszenia: 40–18 tys. Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2,1 mW
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• Ustawienia korektora: Klasyka, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, WAV
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Digital Rights Management: Nie
• Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Szybkość kompresji WMA: 5–192 kb/s i VBR 

(zmienna)
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 32, 

44,1, 48 kHz

Nagrywanie dźwięku
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu
• Format pliku audio: WAV

Odtwarzanie wideo
• nie dot.

Odtwarzanie zdjęć
• nie dot.

Tuner/Odbiór/Transmisja
• RDS: Nie
• Pamięć stacji: 30
• Pasma tunera: FM

Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Zgodność z klasą pamięci masowej

• Wbudowana pamięć (RAM): 4 GB
• Pojemność pamięci nagrań MP3: Do 1000 

utworów*

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Szybkie przewijanie (Superscroll): Nie
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik ładowania akumulatora: Przez interfejs 

użytkownika
• Ładuj i korzystaj bez ograniczeń: po podłączeniu do 

komputera
• Regulacja ograniczenia głośności
• Regulacja głośności

Akcesoria
• Słuchawki
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: wbudowane gniazdo USB Direct

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• System operacyjny komputera: Windows XP (SP3) 

/ Vista / 7

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB
• Pojemność baterii/akumulatora: 130 mAh
• Czas odtwarzania: Do 10 godzin odtwarzania 

muzyki

Wymiary
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

80 x 22 x 150 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

24,5 x 15,9 x 82,4 mm
• Waga produktu: 0,022 kg

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: pozwala przywracać i 

aktualizować oprogramowanie

Partners
• Nie
•
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Dane techniczne
Odtwarzacz MP3
Mix 4 GB*

* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 
64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

http://www.philips.com

