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SA5SONGBRD
Met één eenvoudig programma zoeken, 

afspelen en synchroniseren
Met Philips Songbird kunt u al uw media doorzoeken, afspelen en moeiteloos 
synchroniseren met uw Philips GoGear. Met de intuïtieve en krachtige 
muziekbeheerfuncties vindt u direct in het programma nieuwe artiesten en muziek.

Eersteklas geluidskwaliteit
• FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
• Surround Sound voor films, zodat u zich midden in de actie waant
• Minder last van omgevingsgeluiden dankzij de hoofdtelefoon met Sound Isolation
• FLAC- en APE-codecondersteuning zonder kwaliteitsverlies, voor onberispelijke 

geluidskwaliteit

Een aanvulling op uw leven
• HVGA-kleurenscherm van 3,2 inch voor geweldige beeldkwaliteit
• Meer keuze uit meer content, met ondersteuning voor Audible en BBC iPlayer
• HDMI-uitgang voor High Definition-video (720p) op HDTV
• microSD-kaartsleuf voor meer geheugencapaciteit
• FM-radio met RDS en 20 voorkeurzenders voor meer muziekopties

Eenvoudig en intuïtief
• Bediening via touchscreen voor soepel en gemakkelijk navigeren
• Innovatieve, geavanceerde interface om uw bibliotheek eenvoudig te verkennen
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* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.

* De eigenlijke overdrachtssnelheid is afhankelijk van uw 
besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* Biedt ondersteuning voor download- en abonnementsdiensten die 
compatibel zijn met WMA DRM10

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.

* Van Philips
* De iPlayer-service van BBC is alleen beschikbaar in het Verenigd 

Koninkrijk
25 fps, bitsnelheden tot 4 Mbps bij .avi- en .mp4- • Rhapsody
•

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, 

artiest, album
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8,0, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

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

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor diensten voor het downloaden van en het 
abonneren op muziek

Videoweergave
• Video/foto-uitgang naar TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Maximale resolutie 720p, 25 fps, 

bitsnelheden tot 4 Mbps bij .avi- en .mp4-
containers

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Maximale resolutie 720p, 

containers
• RMVB: Maximale resolutie 720p, 25 fps, 

bitsnelheden tot 2 Mbps in .rmvb-container
• WMV9: Maximale resolutie 720p, 25 fps, 

bitsnelheden tot 2 Mbps in .wmv-container
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

voor draagbare apparaten biedt ondersteuning 
voor download- en abonnementsdiensten voor het 
huren van video's.

Systeemvereisten
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP2)/Vista/7

Software
• Philips Songbird

Partners
• 7digital
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