
 

 

Philips GoGEAR
MP3-videoafspiller med 
FullSound™

Tap 4,3

SA4TP408KF
Uovertruffen lydoplevelse

med FullSound og HD-videoafspilning
GoGEAR Tap 4,3" MP3-videoafspilleren giver dig levende og klare videoer i hånden. Nyd 
videoer i populære formater som f.eks. RMVB, MPEG4 og AVI i HD-kvalitet. Få en større 
underholdningsnydelse med en 4,3" berøringsskærm, indbygget højttaler og holder

Suveræn lydkvalitet
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• Surroundlyd til film placerer dig midt i handlingen
• Indbygget højttaler til underholdning for fuld udblæsning

Komplementerer dit liv
• 10,9 cm/4,3" WQVGA+ 16:9 berøringsskærm giver enestående underholdning
• FM-radio med 30 forudindstillede kanaler giver flere musikmuligheder
• Stemmeoptagelse giver dig mulighed for at tage noter eller optage hvad som helst, hvor som 

helst

Nemt og intuitivt
• Touchscreen-betjening giver problemfri og intuitiv navigering
• Indbygget holder til praktisk håndfri visning
• microSD-kort til udvidet hukommelse på op til 32 GB



 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.

Surroundlyd til film

Surroundlyd til film er en avanceret 
lydteknologi, der analyserer alle lydkilder på 
lydsporet til en film eller video for at genskabe 
et naturligt lydbillede med lydelementer, der er 
individuelt og præcist lokaliseret. De 
behandlede lydelementer leveres derefter 
direkte til hvert øre via øretelefoner. 
Surroundlyd til film genererer et naturligt 
akustisk rum, der er baseret på det faktiske 
indhold af lydsporet. Resultatet placerer 
lytteren lige i midten af handlingen og giver en 
overvældende surroundoplevelse - nøjagtigt 
som folkene bag filmen havde tænkt det.

Indbygget højttaler

Tag af sted med din GoGear-afspiller, og få den 
til at spille højt. Afspilleren fås med en 
indbygget højttaler, der er kraftig og præcis, 
hvorved du kan nyde og dele fantastiske musik- 
og filmoplevelser - hvor som helst. Det fjerner 
besværet med at sætte eksterne højttalere op 
og gør fornøjelsen af at dele meget mere 
fornøjelig. GoGear skruer op for nydelsen i 
underholdningen.

10,9 cm/4,3" WQVGA+ berøringsskærm

GoGEAR MP4-videoafspiller giver dig 
enestående billedkvalitet med 10,9 cm/4,3" 
WQVGA+ 16:9 berøringsskærm. Skarpe, 
levende billeder leveres med alle dine film og 
fotos, mens farvemenuen giver dig mulighed 
for at gennemse din musik med lethed. Tag 
skridtet til bedre underholdning med GoGEAR 
nu.

Touchscreen-betjening

Mærk, hvor nemt og intuitivt det er at styre din 
bærbare GoGear-afspiller blot med et blidt 
tryk med fingerspidserne. Den intuitive 

touchscreen-grænseflade gør navigering til en 
leg, uanset om du styrer 
musikafspilningsfunktioner, søger i din video- 
og billedsamling eller vælger radiokanaler. Du 
skal blot klikke direkte på afspillerens skærm 
for at navigere hurtigt gennem menuerne og 
bladre igennem dine mapper. Dét kalder vi 
fornuftigt og enkelt.

microSD-kortstik

Småt er godt, når det drejer sig om mobile 
enheder, men ikke til hukommelseskapacitet. 
Med GoGear-afspilleren får du bedste fra 
begge verdener ved at isætte et microSD-kort. 
MicroSD-kortet vises som et flytbart flashdrev, 
når afspilleren er tilsluttet computeren til 
filoverførsel. Du kan købe et kort med op til 32 
GB hukommelse til at udvide din GoGears 
kapacitet. Bare isæt kortet med det ønskede 
indhold, sæt det til din afspiller – efterfølgende 
behøver du ikke længere at bekymre dig om 
løbe tør for underholdning igen.

FM-radio med 30 forudindstillede 
kanaler

Digital FM-radio tilføjer yderligere 
musikmuligheder til samlingen på din GoGear-
afspiller. Stil blot ind på den station, som du vil 
lagre, og hold forudindstillingsknappen nede 
for at gemme frekvensen i hukommelsen. Du 
kan gemme op til 30 radiostationer og nyde 
dine yndlingsprogrammer, når du er på farten.
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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Type: Berøringsfølsom LCD-skærm
• Diagonal skærmstørrelse ("): 4,3 tommer
• Diagonal skærmstørrelse (cm): 10,9 cm
• Opløsning: 480 x 272 pixel, 262k farver

Lyd
• Lydforbedring: FullSound, Surroundlyd til film
• Sound Personalization
• Frekvenskurve: 45 - 16 k Hz
• Udgangseffekt: 2 x 10mW
• Signal/støjforhold: > 80 dB
• Separationskanal: >35 dB

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

APE
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• 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: 5-192 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Sangtekster understøttet: .lrc-fil

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Diasshow

Videoafspilning
• MPEG4 SP/ASP: Op til 2 Mbps, D1, 25 fps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Op til 4 Mbps i .avi/.mp4, 

D1, 25 fps
• RMVB: Op til 2 Mbps, D1, 25 fps
• WMV9: Op til 1 Mbps, D1, 25 fps

Lydoptagelse
• Indbygget mikrofon: mono
• Stemmeoptagelse: MP3

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 30
• Optagelse af FM-radio

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: NAND Flash

• Indbygget hukommelse (RAM): 8 GB
• Ekstern lagring: Slot til micro/SD-

hukommelseskort
• Maksimal hukommelseskortkapacitet: 32 GB
• Overensstemmelse med masselagring
• Overensstemmelse med massetrans.-protokol: 

Nej

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

Komfort
• Funktion: Tastaturlås
• Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
• Indikator for batteriniveau
• Dedikerede lydstyrkeknapper
• Lydstyrke
• Firmwareopgradering
• Oplad og afspil: når den er tilsluttet PC

Tilbehør
• Hovedtelefoner
• USB-kabel
• Lynhåndbog

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP3)/Vista/7
• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB
• Batterikapacitet: 1020 mAh
• Spilletid på internt batteri: Op til 20 timers lyd eller 

4 timers video

Mål
• Emballagetype: Kasse
• Mål på kasse (B x H x D): 110 x 150 x 35 mm
• Produktmål (B × D × H): 123 x 11 x 78 mm
• Produktvægt: 0,136 kg

Software
• Philips Songbird
•
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* Den faktiske overførselshastighed kan variere afhængigt af dit 
operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Understøtter download og serviceabonnementer, der er kompatible 

med WMA DRM10
* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA 
og/eller andre lande.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 
og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.

* Fra Philips

http://www.philips.com

