
 

 

Philips GoGEAR
Leitor MP3 com 
FullSound™

Mix
4 GB*

SA5MXX04KN
Leve a sua música consigo num bolso

com o clipe incorporado para música em movimento
O GoGEAR Mix agarra a sua música e coloca-a num bolso. O leitor fino torna a transferência de 

ficheiros numa tarefa extremamente simples com o USB Directo, sem necessitar de cabos. Este 

também dispõe de um cómodo clipe incorporado, um ecrã LCD e 10 horas de tempo de reprodução.

Excelente qualidade de som
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Reprodução WMA e MP3

Complementa a sua vida
• Gravação de voz para tomar notas ou gravar qualquer coisa, a qualquer altura
• Ecrã LCD de 2,5 cm (1") para navegação intuitiva e agradável
• Clipe incorporado para fixação cómoda
• Desfrute de até 10 horas de reprodução de música

Fácil e intuitivo
• Carregamento rápido de 6 minutos para 60 minutos de reprodução
• Carregamento directo por PC através de USB
• Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/Mac sem confusões
• Reproduza as suas músicas aleatoriamente para uma sequência sempre inesperada
• Songbird: um programa simples para gerir música



 FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips 
restaura fielmente os detalhes sonoros da 
música em MP3 comprimida, enriquecendo 
significativamente e melhorando o som, para 
que possa apreciar a música em CD sem 
quaisquer distorções. Com base num 
algoritmo de pós-processamento de áudio, o 
FullSound combina os reconhecidos 
conhecimentos da Philips na reprodução 
musical com o poder da última geração do 
Digital Signal Processor (DSP). Como 
resultado são obtidos graves mais cheios, com 
mais impacto e profundidade e clareza das 
vozes e dos instrumentos. Redescubra a 
música em MP3 comprimida num som realista 
que lhe tocará a alma e dará movimento aos 
seus pés.

Ecrã LCD de 2,5 cm (1")
Ecrã LCD de 2,5 cm (1") para navegação 
intuitiva e agradável

Até 10 horas de reprodução de música
Dance ao ritmo dos sucessos ilimitados do seu 
leitor GoGEAR. Uma bateria compacta 
recarregável está integrada para uma energia 
duradoura. Pode desfrutar de até 10 horas de 
reprodução contínua de música com um único 
carregamento. Basta ligar o cabo de 
alimentação para recarregar o leitor – nada 
mais simples.

Gravação de voz

A Função de Gravação Digital converte o 
leitor GoGear num aparelho de gravação 
digital. Além de reproduzir música ou ouvir 
rádio, pode igualmente gravar notas ou 
lembretes para o trabalho ou escola, gravar 
listas de compras e números de telefone - até 
mesmo letras de canções. Premindo o botão 
de gravação e falando para o microfone 
incorporado, as mensagens de voz são 
comprimidas e armazenadas na memória 
interna integrada. A Função de Gravação 
Digital oferece um gravador de voz altamente 
portátil que permite gravar tudo, a qualquer 
hora e em qualquer lugar!

Clipe integrado
Clipe incorporado para fixação cómoda

Carregamento directo por PC

Carregue a bateria do leitor GoGear de forma 
fácil e rápida no seu PC através de USB. Ao 
ligar o seu leitor ao PC com o cabo fornecido 
e seguindo as instruções necessárias, o seu PC 
fornece a energia necessária para carregar o 
leitor dentro de alguns segundos. Desfrute da 

comodidade de não necessitar de um 
recarregador separado.

Songbird
Songbird: um programa simples para gerir 
música

Reproduza as suas músicas 
aleatoriamente
Reproduza as suas músicas aleatoriamente 
para uma sequência sempre inesperada

Carregamento rápido (60 minutos)

Por vezes, necessita do seu leitor GoGEAR 
apenas para o acompanhar de casa até ao 
escritório e no caminho de volta ou para uma 
corrida – mas esqueceu-se de o carregar 
ontem à noite. Diga adeus à frustração e às 
viagens chatas e silenciosas com o 
Carregamento rápido. A solução inteligente e 
prática da Philips permite-lhe ligar o seu 
GoGEAR ao PC ou carregador USB durante 
apenas 6 minutos e obter 60 fabulosos minutos 
de reprodução áudio! O Carregamento rápido 
funciona com base em níveis de corrente 
muito mais elevados para fornecer energia à 
sua bateria de iões de lítio para solucionar o 
seu problema rapidamente… e manter a 
música a tocar.

Ficha USB integrada
Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/
Mac sem confusões
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Imagem/visualização
• Retroiluminação
• Tipo: OLED, Preto e branco
• Resolução: 128 x 32
• Linhas de texto: 2

Som
• Equalizador personalizável
• Melhoramento do som: FullSound
• Separação de canais: 45 dB
• Frequência de resposta: 40 - 18 000 Hz
• Potência de saída (RMS): 2,1 mW
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Definições do equalizador: Clássica, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Tecno

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, WAV
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Digital Rights Management: Não
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Taxa de bits WMA: 5-192 kbps e VBR
• Taxas de amostragem WMA: 32, 44,1, 48 kHz

Captação de Áudio
• Microfone incorporado: mono
• Gravação de voz
• Formato de ficheiro áudio: WAV

Reprodução de vídeo
• N/A

Sintonizador/recepção/transmissão
• Não

Reprodução de fotografias
• N/A

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Conforme classe armazenamento massa

• Memória incorporada (RAM): 4 GB
• Capacidade de memória musical, MP3: Até 1000 

faixas*

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Funcionalidades
• Superscroll: Não
• Firmware actualizável
• Indicação de carga: Na interface do utilizador
• Carregar e reproduzir: quando ligado a um PC
• Limite de volume personalizável
• Controlo do volume

Acessórios
• Auscultadores
• Manual de início rápido
• Cabo USB: USB Directo integrado

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3) / 

Vista / 7

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB
• Capacidade da bateria: 130 mAh
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 10 horas 

de reprodução de música

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da D-box (LxPxA): 80 x 22 x 150 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 24,5 x 15,9 x 

82,4 mm
• Peso do produto: 0,022 kg

Software
• Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar

Parceiros
• Não
•
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Especificações
Leitor MP3
Mix 4 GB*

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção 
e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em 
MP3.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

http://www.philips.com

