
 

 

Philips
Songbird médialejátszó

SA5SONGBRD
Egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz 
és szinkronizáláshoz
A Philips Songbird segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes médiafájlját, és gond 
nélkül szinkronizálhatja Philips GoGear készülékével. Az intuitív és hatékony zenekezelési 
funkciókkal új előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel közvetlenül a programban.

Kiváló hangminőség
• FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
• Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
• Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében
• FLAC és APE veszteség nélküli kodektámogatás a pontos hangminőségért

Minőséget hoz életébe
• 3,2"-es színes HVGA LCD-kijelző a kiváló videoélményért
• Több választható tartalom Audible és BBC iPlayer támogatással
• HDMI kimenet nagy felbontású (720p) videó nézéséhez HDTV-n
• microSD kártyafoglalat a megnövelt felvételi kapacitásért
• FM rádió RDS funkcióval és 20 programozott állomással a zenei lehetőségek kibővítéséhez

Egyszerű és intuitív
• Érintőképernyős vezérlés az egyszerű és intuitív navigációhoz
• Innovatív felhasználói felület a könyvtár fejlettebb és egyszerűbb módon való böngészéséhez
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* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a 
szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel 
kevesebb.

* Támogatja a WMA DRM10-zel kompatibilis letöltési és előfizetéses 
szolgáltatásokat

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A Philips-től
* A BBC iPlayer szolgáltatás egyedül az Egyesült Királyságban érhető el
• RMVB: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/ •
Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 8–320 kb/s
• WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 

hordozható eszközökhöz; zeneszolgáltatások 
letöltése és előfizetése

Videolejátszás
• Videó/fotó kimenet TV-re: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/

másodperc, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 
konténerek esetében

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Akár 720p felbontás, 25 
képkocka/másodperc, akár 4 MB/s bitsebesség .avi 
és .mp4 konténerek esetében

másodperc, akár 2 MB/s bitsebesség .wmv 
konténerek esetében

• WMV9: Akár 720p felbontás, 25 képkocka/
másodperc, akár 2 MB/s bitsebesség .wmv 
konténerek esetében

• Digitális jogok kezelése: Windows Media DRM a 
hordozható eszközökhöz; videoszolgáltatások 
letöltése, előfizetése és kölcsönzése.

Rendszerkövetelmények
• Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és 
számítógépes szoftverfrissítésekhez)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Szoftver
• Philips Songbird

Partnerek
• 7digital
• Rhapsody
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