
 

 

Philips GoGEAR
MP3-afspiller med 
FullSound™

Mix
4 GB*

SA3MXX04KNOW
Nyd din musik på farten

Skærm med fuldt farvespektrum giver nem navigation
Den kompakte MP3-afspiller Philips GoGear Mix med direkte USB gør filoverførsel til en 
leg - uden brug af kabler. Glæd dig over nem, intuitiv navigation på en skærm med fuldt 
farvespektrum og op til 13 timers musikafspilning med det indbyggede batteri.

Suveræn lydkvalitet
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• MP3 og WMA-afspilning

Komplementerer dit liv
• Skærm med fuldt farvespektrum giver intuitiv og sjov navigation
• Op til 13 timers musikafspilning

Nem og intuitiv oplevelse
• Direkte USB til nem filoverførsel - uden kabler
• Træk, og slip din musik – intet behov for software
• Mappevisning hjælper med at organisere og vise mediefiler på din PC



 FullSound™

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer 
lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik 
og gør musikken markant bedre og mere fyldig, 
så du kan høre CD-musik uden forvrængning. 
Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme 
kombinerer FullSound Philips' kendte 
ekspertise inden for musikgengivelse med 
kraften fra den seneste generation af DSP 
(Digital Signal Processor). Resultatet er mere 
fyldig bas med større dybde og slagkraft, 
forbedret stemme- og instrumentklarhed samt 
stor detaljerigdom. Genopdag din 
komprimerede MP3-musik med en 
virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og 
sætte gang i dine fødder.

MP3 og WMA-afspilning

Lydkomprimeringteknologi kan gøre store 
digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden 
at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 
eller WMA er to af de 
komprimeringsformater, der giver dig 
mulighed for at opleve en verden af digital 

musik på din GoGear-afspiller. Download 
MP3- eller WMA-sange fra autoriserede 
musikwebsteder på internettet, eller opret 
dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at 
"rippe" dine lyd-CD'er og overføre dem til 
afspilleren.

Fuldfarvet skærm
Skærm med fuldt farvespektrum giver intuitiv 
og sjov navigation

Op til 13 timers musikafspilning

Denne afspillers langvarige energi kommer i 
form af 13 timers konstant musikafspilning på 
bare en enkelt opladning.

Direkte USB

Enheder med Direkte USB kan tilsluttes 
direkte til en USB-port på din PC, uden at det 
kræver et kabel. Din computer genkender 
automatisk enheden som en udtagelig USB-
masselagringsenhed (til Windows 98 kræves 
der yderligere drivere), så du nemt kan trække 
og slippe filer via Windows Explorer (eller 

Apple mapper) mellem din computer og 
enheden. Du skal blot pakke enheden med 
musik og data til farten - hver dag.

Træk, og slip dine sange

Du kan hurtigt og nemt kopiere din 
musiksamling fra din PC til din GoGear-
afspiller. Tilslut blot din GoGear til din PC, 
mens du har Windows® Explorer åben. Vælg 
derefter de sange eller mapper, som du vil 
kopiere til afspilleren, og træk de valgte filer til 
GoGear-afspillerens musikmappe. Så nemt er 
det. Ingen yderligere softwareinstallation er 
nødvendig!

Mappevisning

Mappevisning er en valgfri visning af mapper på 
GoGear-afspilleren, der giver dig mulighed for 
at se alle filerne på din afspiller, som om det var 
en computer. Når du har valgt mappevisning, 
kan du åbne en understøttet fil (dvs. musik, 
billeder eller videoer) ved blot at vælge filen og 
trykke på Play (Afspil).
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Type: LCD
• Opløsning: 128 x 64
• Tekstlinjer: 3

Lyd
• Equalizer justérbar
• Equalizer-indstillinger: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Klassisk
• Lydforbedring: FullSound
• Kanalseparation: 40 dB
• Frekvenskurve: 40 - 18.000 Hz
• Udgangseffekt (RMS): 10 mW
• Signal/støjforhold: > 78 dB

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, FLAC, APE, 

WAV
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• Digital Rights Management: Nej
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• MP3 samplinghastigheder: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 

22,050, 24, 8 kHz
• WMA bit-hastigheder: 10 - 320 kbit/s og VBR
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Overensstemmelse med masselagring
• Indbygget hukommelseskapacitet: 4 GB
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 900 

numre*

Tilslutningsmuligheder
• Øretelefoner: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 med høj hastighed

Komfort
• Funktion: Tastaturlås
• Superscroll
• Firmwareopgradering
• Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
• Oplad og afspil: når den er tilsluttet PC
• Lydstyrkegrænse kan tilpasses
• Lydstyrke
• Dedikerede lydstyrkeknapper: Nej

Tilbehør
• Øretelefoner: AY3822
• Lynhåndbog

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internettilslutning: Ja (for adgang til opdaterede 

supportdokumenter, manualer og senere 
opgradering af firmware og PC-software)

• PC OS: Windows XP (SP3)/Vista/7

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 160 mAh
• Spilletid på internt batteri: Op til 13 timers lyd

Mål
• Emballagetype: D-box
• Mål for D-box (B x D x H): 50 x 30 x 178 mm
• Produktmål (B × D × H): 28,7 x 10,5 x 82 mm
• Vægt: 0,022 kg

Software
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
•
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* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 
128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 
operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.
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