
 

 

Philips GoGEAR
Predvajalnik MP4 s 
tehnologijo FullSound™

Vibe
8 GB*

SA4VBE08KF
Začutite ritme osupljivega zvoka

Majhen, barvit in zabaven
Predvajalnik MP4 GoGEAR Vibe živahnih barv vsebuje tehnologijo FullSound, ki oživi 
glasbo in videoposnetke, ter funkcijo Philips Songbird za sinhronizacijo glasbe in izjemno 
razvedrilo. SafeSound varuje sluh, FastCharge pa zagotavlja hitro polnjenje.

Zvok vrhunske kakovosti
• Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3
• SafeSound za najboljše glasbeno doživetje brez skrbi za poškodbe sluha

Vaš zvesti spremljevalec
• 4,6 cm/1,8" barvni zaslon za preprosto in intuitivno brskanje
• Mehka in gladka zasnova za udobno in enostavno uporabo
• Uživajte v predvajanju 20 ur glasbe ali 4 ur videa
• Radio FM s funkcijo RDS in 30 prednastavitvami za več glasbenih možnosti

Preprosto in intuitivno
• Philips Songbird: preprost program za iskanje, predvajanje in sinhronizacijo
• LikeMusic za sezname predvajanja skladb, ki se odlično ujemajo
• Hitro 5-minutno polnjenje omogoča 90 minut predvajanja
• Prikaz map omogoča organiziranje in ogled predstavnostnih datotek kot na računalniku



 FullSound™

Philipsova inovativna tehnologija FullSound 
natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene 
glasbe MP3 ter jo močno obogati in izboljša, 
zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi s 
CD-ja – popolnoma brez popačenj. 
Tehnologija FullSound temelji na algoritmu 
naknadne obdelave zvoka in združuje 
Philipsovo priznano strokovno znanje na 
področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost 
digitalne obdelave signala (DSP) zadnje 
generacije. Rezultat tega so izrazitejši in 
močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja 
jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživajte 
v pristni stisnjeni glasbi MP3, ob kateri vas 
bodo zasrbele pete.

SafeSound

Zdaj se lahko popolnoma prepustite užitkom 
glasbe brez skrbi za poškodbe sluha. Philipsova 
tehnologija SafeSound nenehno analizira nivo 
glasnosti Philipsovega predvajalnika MP3 
GoGear in vas opozori, če je glasnost in 
izpostavljenost predvajanju lahko trajno 
škodljiva za vaš sluh. Glasnost lahko sami 
zmanjšate ali pa prepustite tehnologiji 
SafeSound, da samodejno regulira glasnost in 
se tako izognete brskanju po nastavitvah. 
Tehnologija SafeSound omogoča tudi dnevne in 
tedenske preglede izpostavitve vašega sluha 
glasnosti, da lahko bolje nadzirate zdravje 
svojega sluha.

4,6 cm/1,8" barvni zaslon

4,6 cm/1,8" barvni zaslon omogoča preprosto 
pomikanje po meniju in brskanje po glasbenih 
datotekah v vašem predvajalniku GoGEAR.

Mehka in gladka zasnova
Mehka in gladka zasnova za udobno in 
enostavno uporabo

20 ur glasbe ali 4 ure videa

Philips vam ponuja neomejeno zabavo. 
Predvajalnik MP4 GoGEAR ima vgrajeno 
kompaktno akumulatorsko baterijo, ki 
omogoča dolgotrajno napajanje. Z enim 
polnjenjem lahko uživajte v predvajanju do 20 
ur glasbe ali 4 ur videa. Priključite napajalni 
kabel in ponovno napolnite predvajalnik. 
Popolnoma preprosto.

Radio FM s funkcijo RDS in 30 
prednastavitvami

Radio FM s funkcijo RDS in 30 
prednastavitvami za več glasbenih možnosti.

Philips Songbird

Philips Songbird je preprost program, ki je 
priložen predvajalniku GoGear in omogoča 
iskanje in predvajanje vse vaše predstavnosti 
ter njeno sinhronizacijo s predvajalnikom 
Philips GoGear. Njegove intuitivne in zmogljive 
funkcije upravljanja glasbe omogočajo 
odkrivanje novih izvajalcev in glasbenih slogov 
neposredno v programu prek glasbenih in 
predstavnostnih trgovin, storitev in spletnih 
mest. Predvajajte svojo knjižnico in 
predstavnost iz interneta in jo preprosto 
sinhronizirajte iz računalnika v predvajalnik 
Philips GoGear.

LikeMusic

S funkcijo LikeMusic lahko samo z enim klikom 
uživate v še več priljubljenih skladbah. Ni vam 
treba urejati svoje glasbene knjižnice ali čakati 
na prijetno presenečenje. LikeMusic je 
Philipsov patentiran algoritem, ki analizira 
skladbe v vaši knjižnici in išče podobne 
glasbene značilnosti. S temi značilnostmi 
funkcija LikeMusic ustvari kratke sezname 
predvajanja s skladbami, ki se odlično ujemajo. 
Kliknite skladbo, ki vam je všeč, izberite ikono 
LikeMusic in že se bo prikazal seznam 
predvajanja. Poimenujte ga in uživajte ob 
poslušanju ali ponovno odkrijte skladbe na 
vašem računalniku ali predvajalniku GoGear.
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Slika/zaslon
• Osvetljeno ozadje
• Tip: LCD
• Velikost diagonale zaslona (cm): 4,6 cm
• Velikost diagonale zaslona (cm): 1,8 palec
• Ločljivost: 160 x 128

Zvok
• Izboljšava zvoka: FullSound, SafeSound
• Prilagodljivo z izenačevalnikom
• Nastavitve izenačevalnika: Uravnoteženo, Svetlo, 
Čisti, Močan, Topli

• Ločevanje kanalov: 45 dB
• Frekvenčni odziv: 80–18.000 Hz
• Izhodna moč (RMS): 2 x 2,5 mW
• Razmerje signal/šum: > 84 dB

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Format stiskanja: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Podpora oznak ID3: Naslov skladbe, izvajalec, 

album
• Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
• Hitrost vzorčenja MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

48 kHz
• Bitne hitrosti WMA: 5–320 kb/s
• Hitrost vzorčenja WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Upravljanje digitalnih pravic: Ne

Predvajanje videa
• SMV: 160 x 128 slikovnih pik, 30 sličic/sekundo, 

512 kb/s

Predvajanje fotografije
• Format stiskanja slik: JPEG, BMP
• Diaprojekcija

Pomnilniški mediji
• Vgrajen pomnilnik: NAND Flash
• Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 8 GB
• Zmogljivost glasbenega pomnilnika, MP3: Do 1800 

skladb*
• Skladno z razredom za pomnilniške naprave
• Skladno s protokolom za masovne prenose: Ne

Povezljivost
• Slušalke: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Priročnost
• Zaklepanje številčne tipkovnice: Da, tipka za 

možnosti
• SuperScroll
• Nadgradljiva vdelana programska oprema: Da, prek 

SongBird
• Indikator polnjenja baterije: V uporabniškem 

vmesniku
• Polnjenje in predvajanje: Ko je priključen na 

računalnik
• Prilagodljiva omejitev glasnosti
• Namenski krmilniki za glasnost: Ne
• Regulacija glasnosti

Pribor
• Slušalke
• vodnik za hiter začetek
• Kabel USB

Specifikacije zelenega okolja
• Izdelek, spajkan brez svinca

Sistemske zahteve
• USB: Prosta vrata USB
• Internetna povezava: Da (za dostop do 

posodobljene podporne dokumentacije, 
priročnikov, nove vdelane programske opreme in 
nadgradenj za programsko opremo računalnika)

• Operacijski sistem računalnika: Windows XP 
(SP3)/Windows Vista/Windows 7

Napajanje
• Tip baterije: Litij-polimerna
• Za polnjenje: Da, prek USB
• Zmogljivost baterije: 290 mAh
• Čas predvajanja z notranjo baterijo: Do 20 ur 

predvajanja glasbe ali 4 ure predvajanja videov

Dimenzije
• Vrsta embalaže: D-ohišje
• Dimenzije D-ohišja (Š x G x V): 90 x 30 x 120 mm
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 43,6 x 10,8 x 78,4 

mm
• Teža izdelka: 0,033 kg

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna območja sprejemnika: FM
• Prednastavljene postaje: 30
• RDS: Vrsta programa, Informacije o postaji, Ime 

postaje
• Snemanje radia FM: Da, v WAV

Programska oprema
• Philips Songbird

Partnerji
• 7digital
• Audible
•
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* Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj in jih je treba 
po določenem času uporabe zamenjati. Življenjska doba baterije in 
število polnjenj sta odvisna od nastavitev in uporabe.

* Pomnilniška zmogljivost je izračunana pri 4 minutah na skladbo in 
kodiranju WMA 64 kb/s ali MP3 128 kb/s.

* 1 GB = 1 milijarda bajtov; razpoložljiva pomnilniška zmogljivost bo 
manjša.

* Dejanska hitrost prenosa se lahko razlikuje glede na operacijski 
sistem in konfiguracijo programske opreme.

http://www.philips.com

