
 

 

Philips
Songbird Media Player

SA5SONGBRD
Ett enkelt program til å oppdage, 

spille av og synkronisere
Med Philips Songbird kan du oppdage og spille av alle medier, og synkronisere sømløst 
med Philips GoGear. De intuitive og kraftige funksjonene for musikkhåndtering betyr at 
du kan oppdage nye artister og musikkstiler direkte i programmet.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• Surround for filmer slik at du befinner deg midt i handlingen
• Lydisolerende hodetelefoner for å minimere støy fra omgivelsene
• Kodekstøtte for FLAC og APE uten tap gir nøyaktig lydkvalitet

Passer inn i livet ditt
• 3,2" HVGA-fargeskjerm for en flott videoopplevelse
• Mer valg av innhold med støtte for Audible og BBC iPlayer
• HDMI ut for å se video i High Definition (720p) på HDTV
• microSD-kortspor for utvidet minnekapasitet
• FM-radio med RDS / 20 forvalg for flere musikkvalg

Enkel og intuitiv
• Berøringsskjermkontroll for jevn og intuitiv navigering
• Nyskapende brukergrensesnitt for avansert og forenklet bibliotekgjennomgang
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* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 
og programvarekonfigurering.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Støtter nedlasting og abonnementstjenester som er kompatible med 

WMA DRM10
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 

kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Fra Philips
* BBC iPlayer-tjenesten er bare tilgjengelig i Storbritannia
25 fps, bithastighet på opptil 4 Mbps i AVI- og MP4- • Rhapsody
•

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastigheter: 8–320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

for bærbare enheter, støtter nedlasting og 
abonnementer på musikktjenester

Videoavspilling
• Video-/bildeutgang til TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Opptil 720p-oppløsning, 25 fps, 

bithastighet på opptil 4 Mbps i AVI- og MP4-
beholdere

• MPEG4 AVC / H.264 HP: Opptil 720p-oppløsning, 

beholdere
• RMVB: Opptil 720p-oppløsning, 25 fps, bithastighet 

opptil 2 Mbps i RMVB-beholder
• WMV9: Opptil 720p-oppløsning, 25 fps, 

bithastighet opptil 2 Mbps i WMV-beholder
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

for bærbare enheter støtter nedlasting og 
abonnementer av leiefilmtjenester.

Systemkrav
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• PC-operativsystem: Windows XP (SP2) /  Vista / 7

Programvare
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
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