
 

 

„Philips“
„Songbird“ medijos 
leistuvas

SA5SONGBRD
Viena paprasta programa atranda, 

groja ir sinchronizuoja
Naudodami „Philips Songbird“ galėsite atrasti ir leisti visus savo medijos įrašus ir lengvai 
sinchronizuoti juos su „Philips GoGear“. Jo intuityvios ir galingos muzikos valymo funkcijos 
leis atrasti naujus atlikėjus ir muzikos stilius tiesiog programoje.

Nuostabi garso kokybė
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• Erdvinis filmų garsas, kad galėtumėte pasijusti įvykių sūkuryje
• Garsą izoliuojančios ausinės sumažina aplinkos triukšmą
• Palaikomas FLAC ir APE nenuostolingasis kodekas, kurį naudojant galima tiksliai atkurti garsą

Papildo jūsų gyvenimą
• 3,2 colio HVGA spalvotas ekranas – mėgaukitės nepakartojamais vaizdo įrašais
• Platesnis turinio pasirinkimas – „Audible“ ir „BBC iPlayer“ palaikymas
• Naudodami HDMI išvestį galite žiūrėti didelės raiškos (720p) vaizdo įrašus HDTV televizoriuje
• „microSD“ kortelių lizdas, kad galėtumėte naudotis dar didesne atminties talpa
• FM radijas su RDS ir 20 iš anksto nustatytų stočių – didesnis muzikos pasirinkimas

Paprasta ir intuityvu
• Jutiklinis ekranas, kad galėtumėte sklandžiai ir intuityviai naršyti
• Naujoviška naudotojo sąsaja, kad būtų patogiau ir lengviau naršyti po biblioteką
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* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft 
Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir 
(arba) kitose šalyse.

* Realusis perdavimo greitis priklauso nuo naudojamos operacinės 
sistemos ir programinės įrangos konfigūracijos.

* 1 GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė.
* Palaikomos atsisiuntimo ir prenumeratos paslaugos, suderinamos su 

WMA DRM10
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 

tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Pagaminta „Philips“
* „BBC iPlayer“ paslauga galima naudotis tik Jungtinėje Karalystėje
• RMVB: Iki 720p skiriamoji geba, 25 fps, iki 2 Mbps •
Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WAV, WMA, AAC, 

„Ogg Vorbis“, FLAC, APE
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas, albumas
• MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
• MP3 diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA sparta bitais: 8–320 kbps
• WMA diskretizavimo dažnis: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): „Windows 

Media“ DRM nešiojamiesiems įrenginiams 
palaikomos atsisiuntimo ir prenumeratos muzikos 
paslaugos

Vaizdo atkūrimas
• Vaizdo įrašų / nuotraukų peržiūra televizoriuje: 

HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Iki 720p skiriamoji geba, 25 fps, iki 

4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Iki 720p skiriamoji geba, 

25 fps, iki 4 Mbps sparta bitais .avi ir .mp4 failuose

sparta bitais .rmvb failuose
• WMV9: Iki 720p skiriamoji geba, 25 fps, iki 2 Mbps 

sparta bitais .wmv failuose
• Skaitmeninių teisių valdymas (DRM): „Windows 

Media“ DRM nešiojamiesiems įrenginiams 
palaikomos atsisiuntimo, prenumeratos ir 
videonuomos paslaugos.

Sistemos reikalavimai
• Interneto ryšys: Taip (kad būtų galima pasiekti 

atnaujintus palaikymo dokumentus, naudotojo 
vadovus, būsimus programinės aparatinės įrangos 
ir kompiuterinės programinės įrangos versijos 
atnaujinimus)

• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP2) / „Vista“ 
/ 7

Programinė įranga
• Philips „Songbird“

Partneriai
• „7digital“
• Rapsodija
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