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SA5SONGBRD
Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, 
αναπαράγετε, συγχρονίσετε.
To Philips Songbird σας επιτρέπει να ανακαλύπτετε και να αναπαράγετε όλα τα μέσα σας και να τα 

συγχρονίζετε απρόσκοπτα με το Philips GoGear. Οι διαισθητικές και πανίσχυρες λειτουργίες 

διαχείρισης μουσικής που διαθέτει, σας επιτρέπουν να ανακαλύψετε νέους καλλιτέχνες και είδη 

μουσικής, απευθείας μέσα από το πρόγραμμα.

Κορυφαία ποιότητα ήχου
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Ήχος surround για ταινίες ώστε να μεταφέρεστε πραγματικά μέσα στη δράση
• Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.
• Υποστήριξη μη απωλεστικής κωδικοποίησης FLAC & APE για ποιότητα ήχου ακριβείας

Συμπληρώνει τη ζωή σας
• Έγχρωμη οθόνη HVGA 3,2" για μεγαλύτερη απόλαυση βίντεο
• Περισσότερες επιλογές περιεχομένων, με υποστήριξη του Audible και του BBC iPlayer
• Έξοδος HDMI για να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας (720p) σε HDTV
• Υποδοχή κάρτας microSD για επέκταση χωρητικότητας μνήμης
• Ραδιόφωνο FM με RDS και 20 προεπιλογές για περισσότερες επιλογές μουσικής

Εύκολα και έξυπνα
• Έλεγχος μέσω της οθόνη αφής για ομαλή και έξυπνη πλοήγηση
• Πρωτοποριακή διασύνδεση για προηγμένη και ταυτόχρονα απλουστευμένη περιήγηση σε 
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* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι 
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με 
βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση 
λογισμικού.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Υποστηρίζει υπηρεσίες λήψης και συνδρομητικές υπηρεσίες 
συμβατές με το πρότυπο WMA DRM10

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Aπό τη Philips
* Η υπηρεσία BBC iPlayer είναι διαθέσιμη μόνο στο Η.Β.
.mp4 •
Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, 
καλλιτέχνης, άλμπουμ

• Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Ρυθμός bit WMA: 8kbps-320kbps
• Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 

Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
μουσικής

Αναπαραγωγή βίντεο
• Έξοδος βίντεο/φωτογραφιών στην τηλεόραση: 

HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Ανάλυση έως 720p, 25 fps, 
ρυθμός bit έως 4Mbps σε container .avi και .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Ανάλυση έως 720p, 25 
fps, ρυθμός bit έως 4Mbps σε container .avi και 

• RMVB: Ανάλυση έως 720p, 25 fps, ρυθμός bit έως 
2 Mbps σε container .rmvb

• WMV9: Ανάλυση έως 720p, 25 fps, ρυθμός bit 
έως 2 Mbps σε container .wmv

• Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων: Το Windows 
Media DRM για φορητές συσκευές υποστηρίζει 
συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λήψης 
και ενοικίασης βίντεο.

Απαιτήσεις συστήματος
• Σύνδεση στο Internet: Ναι (για πρόσβαση σε 
ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια 
χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και 
αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)

• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP 
(SP2)/ Vista/ 7

Λογισμικό
• Philips Songbird

Συνεργάτες
• 7digital
• Rhapsody
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