
 

 

Philips
Songbird Media Player

SA5SONGBRD
Et enkelt program til registrering, 

afspilning og synkronisering.
Med Philips Songbird kan du registrere og afspille alle dine medier og synkronisere dem 
problemfrit med Philips GoGear. De intuitive og effektive musikhåndteringsfunktioner 
gør, at du kan registrere nye kunstnere og musikstilarter direkte i programmet.

Suveræn lydkvalitet
• FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
• Surroundlyd til film placerer dig midt i handlingen
• Lydisolerende øretelefoner, som minimerer støj fra omgivelserne
• FLAC & APE tabsfri codec-understøttelse giver præcis lydkvalitet

Komplementerer dit liv
• 3,2" HVGA LCD-farveskærm til enestående videooplevelser
• Større udvalg med understøttelse af Audible og BBC iPlayer
• HDMI-udgang til at se High Definition-video (720p) på HDTV
• microSD-kortstik til udvidet hukommelseskapacitet
• FM-radio med RDS og 20 forudindstillede kanaler giver flere musikmuligheder

Nemt og intuitivt
• Touchscreen-betjening giver problemfri og intuitiv navigering
• Innovativt UI til avanceret og forenklet browsning i bibliotek
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* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA 
og/eller andre lande.

* 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
* 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
* BBC iPlayer-tjenesten er kun tilgængelig i Storbritannien
fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4- •
Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• MP3 samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit-hastigheder: 8 kbps-320 kbps
• WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

til bærbare enheder, understøtter download og 
serviceabonnement på musik

Videoafspilning
• Video-/billedudgang til TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Op til 720p-opløsning, 25 fps, 

bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-
containere

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Op til 720p-opløsning, 25 

containere
• RMVB: Op til 720p-opløsning, 25 fps, bithastighed 

op til 2 Mbps i .rmvb-container
• WMV9: Op til 720p-opløsning, 25 fps, bithastighed 

op til 2 Mbps i .rmvb-container
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

til bærbare enheder understøtter download og 
serviceabonnement på leje af video.

Systemkrav
• Internettilslutning: Ja (for adgang til opdaterede 

supportdokumenter, manualer og senere 
opgradering af firmware og PC-software)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Software
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
• Rhapsody
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