
 

 

Philips
Мултимедиен плейър 
Songbird

SA5SONGBRD
Лесна програма за откриване, възпроизвеждане 
и синхронизиране.

Philips Songbird ви дава възможност да откривате и възпроизвеждате цялата си мултимедия и да 

я синхронизирате безпроблемно с вашия Philips GoGear. Нейните интуитивни и мощни функции 

за управление на музика ви позволяват да откривате нови изпълнители и музикални стилове, 

директно в програмата.

Звук с превъзходно качество
• FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
• Съраунд звук за филми, за да се озовете в центъра на действието
• Слушалки с шумоизолация за минимизиране на околния шум
• Поддръжка на кодеците без загуба FLAC и APE за прецизно качество на звука

Допълва живота ви
• 3,2-инчов HVGA цветен дисплей за превъзходно видео забавление
• По-голям избор на съдържание с поддръжка на Audible и BBC iPlayer
• HDMI изход за гледане на видео с висока детайлност (720p) на HDTV
• Слот за microSD карта за разширен обем на паметта
• FM радио с RDS и 20 настроени станции за повече музикални опции

Лесно и интуитивно
• Управление чрез сензорния екран за гладка и интуитивна навигация
• Иновационен потребителски интерфейс за усъвършенствано и улеснено търсене
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* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* Действителната скорост на пренос може да е различна в 
зависимост от операционната ви система и софтуерната 
конфигурация.

* 1 GB = 1 милиард байта; наличният обем на паметта ще бъде по-
малък.

* Поддържа изтегляне и абонаментни услуги, съвместими с WMA 
DRM10

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* От Philips
* Услугата BBC iPlayer се предлага само във Великобритания
Mbps в .avi и .mp4 контейнери •
Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA, 

AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, 
изпълнител, албум

• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 8 kbps - 320 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Управление на правата върху електронно 
съдържание (DRM): Windows Media DRM за 
портативни устройства, поддържа музикални 
услуги за изтегляне и абонамент

Възпроизвеждане на видео
• Показване на видео и снимки на телевизора: 

HDMI
• MPEG4 SP/ASP: До разделителна способност 

720p, 25 кадъра/сек, скорости до 4 Mbps в .avi и 
.mp4 контейнери

• MPEG4 AVC/H.264 HP: До разделителна 
способност 720p, 25 кадъра/сек, скорости до 4 

• RMVB: До разделителна способност 720p, 25 
кадъра/сек, скорости до 2 Mbps в .rmvb 
контейнер

• WMV9: До разделителна способност 720p, 25 
кадъра/сек, скорост до 2 Mbps в .wmv 
контейнер

• Управление на правата върху електронно 
съдържание (DRM): Windows Media DRM за 
портативни устройства, поддържа услуги за 
изтегляне, абонамент и наемане на видео.

Изисквания към системата
• Връзка с Интернет: Да (за достъп до 
актуализирани документация, ръководства, 
фърмуер и софтуер за компютър)

• Операционна система на PC: Windows XP 
(SP2)/ Vista/ 7

Софтуер
• Philips Songbird

Партньори
• 7digital
• Rhapsody
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