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Philips GoGear Connect: eerste Android™ mp4-speler met hoogstaande 
klank 
 
Berlijn (Duitsland) – Philips stelt de volgende evolutie voor in het domein van de mp4-
spelers. De nieuwe Philips GoGear Connect is de eerste Wi-Fi-compatibele mp4-speler 
die een grootse Android™ ervaring biedt. Hij wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde 
Google Mobile™ applicaties en er kunnen er duizenden meer gedownload worden vanaf 
Android Market™, voor eindeloze entertainmentmogelijkheden. Gekoppeld aan de 
prachtige geluidservaring waar de Philips GoGear-spelers om bekend staan, is de 
GoGear Connect een buitengewoon product. 
 

De combinatie van de 
gepatenteerde FullSound™ 
technologie van Philips en 
akoestische geïsoleerde 
oortelefoons die achtergrondruis 
blokkeren, biedt een sublieme 
heldere muziekervaring vol detail, 
zelfs in een lawaaierige omgeving. 
Dankzij Surround for Movies word 
je ondergedompeld in de actie en 
geniet je onderweg van de 
bioscoop klank van je films.  

 

es en GPS-functies. Het kan allemaal, tegelijkertijd.  

 
Op het aanraakscherm van 3,2" 

van de Philips GoGear Connect geniet je optimaal van games, video's en meer dan 
75.000 applicaties van Android Market™. En omdat je dankzij Android aan multitasking
kunt doen en verschillende applicaties kunt draaien, hoef je niet meer te kiezen: luister 
naar je muziek terwijl je op het internet surft, of check je locatie met Google Maps™ 
voor mobieltj
 
Voor een makkelijke toegankelijkheid wordt de GoGear Connect geleverd met Philips 
Songbird, een gebruiksvriendelijk programma om moeiteloos muziek van je pc te 
synchroniseren. En dankzij de Bluetooth-module kun je audio streamen of bestanden 
uitwisselen. De GoGear Connect heeft zelfs een ingebouwde camera om video's en 
foto's te maken. 
 
De sleuf voor Micro SD-kaarten biedt je een uitbreidbaar geheugen, zodat je over een 
nog grotere capaciteit beschikt om muziek, films en applicaties op je speler op te slaan. 
Het apparaat is bovendien vederlicht (128 gram) en meet 113x12,6x59 mm.  
 
De Philips GoGear Connect zal vanaf eind september 2010 verkrijgbaar zijn in West-
Europa en de Verenigde Staten. De aanbevolen verkoopprijs bedraagt 249,00 EUR voor 
de versie van 16 Gb. 
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Meer informatie over de Philips draagbare audio- en videospelers is te vinden op 
http://www.philips.com/gogear. Voor het meest recente nieuws en exclusieve 
achtergrondinformatie over de Philips audio- en videoproducten, volg Philips Pulse 
(http://pulse.philips.com).  
 
Meer informatie over Philips op IFA is te vinden op www.ifa.philips.com  
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Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 
lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum. 
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