Philips
Přehrávač médií Songbird

SA5SONGBRD

Jednoduchý program pro objevování,
přehrávání a synchronizaci.
Program Philips Songbird umožňuje objevování a přehrávání veškerých médií a jejich
synchronizaci s přehrávačem Philips GoGear. Intuitivní a výkonná funkce správce hudby
umožňuje objevování nových umělců a hudebních stylů přímo prostřednictvím programu.
Zvuk vynikající kvality
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Prostorový zvuk filmů vás vtáhne do středu dění
• Zvukově izolovaná sluchátka minimalizují hluk okolí
• Podpora bezeztrátových kodeků FLAC a APE pro dokonalou kvalitu zvuku
Doplní váš život
• 3,2" barevný displej HVGA pro dokonalé potěšení z videa
• Podpora služeb Audible a BBC iPlayer nabízí větší výběr obsahu
• Rozhraní HDMI pro sledování videa ve vysokém rozlišení (720p) v televizoru HDTV
• Slot pro kartu microSD zajistí rozšíření kapacity paměti
• Rádio FM s RDS a 20 předvolbami pro více hudebních možností
Snadný a intuitivní
• Ovládání dotykovou obrazovkou pro plynulou a intuitivní navigaci
• Inovativní uživatelské rozhraní pro rozšířené a zjednodušené procházení knihoven
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Přehrávač médií Songbird

Specifikace
Přehrávání zvuku

• Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg
Vorbis, FLAC, APE
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a
variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16,
22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 8 –320 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA:
8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM
pro přenosná zařízení, podporuje stahování a
služby předplatného a půjčování videa

Přehrávání videa

• Výstup videa/ snímků do TV: Rozhraní HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Rozlišení až 720p, 25 snímků za
sekundu, přenosové rychlosti až 4 Mb/s ve
formátech .avi a .mp4
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Rozlišení až 720p,
25 snímků za sekundu, přenosové rychlosti až

4 Mb/s ve formátech .avi a .mp4
• RMVB: Rozlišení až 720p, 25 snímků za sekundu,
přenosová rychlost až 2 Mb/s ve formátu .rmvb
• WMV9: Rozlišení až 720p, 25 snímků za sekundu,
přenosová rychlost až 2 Mb/s ve formátu .wmv
• Digital Rights Management: Windows Media DRM
pro přenosná zařízení podporuje stahování a služby
předplatného a půjčování videa.

Systémové požadavky

• Připojení k internetu: Ano (pro přístup
k aktualizovaným dokumentům podpory,
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím
počítačového softwaru)
• Operační systém PC: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Software

• Aplikace Philips Songbird: Ano

Partneři

• 7digital: Ano
• Rhapsody: Ano
•
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* Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a dalších zemích.
* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním
systému a konfiguraci softwaru.
* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Podporuje stahování a služby předplatného kompatibilní s WMA
DRM10
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na
používání a nastavení.
* Od společnosti Philips
* Služba BBC iPlayer je k dispozici pouze ve Velké Británii

