
 

 

Philips
Odtwarzacz Songbird

SA5SONGBRD
Jeden prosty program do odkrywania, 

odtwarzania i synchronizacji.
Program Philips Songbird pozwala odkrywać i odtwarzać wszystkie treści multimedialne oraz 

synchronizować je z odtwarzaczem Philips GoGear. Jego intuicyjne i zarazem zaawansowane funkcje 

zarządzania muzyką umożliwią odkrywanie nowych wykonawców oraz gatunków bezpośrednio w 

programie.

Doskonała jakość dźwięku
• Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
• Oglądając filmy z dźwiękiem przestrzennym, czujesz się w centrum wydarzeń
• Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia
• Obsługa bezstratnych formatów FLAC i APE oferująca rzeczywistą jakość dźwięku

Dopełnia Twoje życie
• Kolorowy, panoramiczny wyświetlacz LCD 3,2" HVGA zapewnia doskonałą jakość obrazu
• Większy wybór dzięki dostępowi do Audible i BBC iPlayer
• Wyjście HDMI umożliwia oglądanie treści wideo w jakości HD (720p) na telewizorze HD
• Gniazdo kart pamięci microSD pozwala zwiększyć ilość dostępnej pamięci
• Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 20 stacji to więcej opcji muzycznych

Prosta i intuicyjna obsługa
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oferujące intuicyjną nawigację
• Innowacyjny interfejs zapewniający zaawansowane funkcje i prostotę przeglądania biblioteki
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* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

* 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie 
mniejsza.

* Obsługa usług pobierania i subskrypcji zgodnych z systemem WMA 
DRM10

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Od firmy Philips
* Usługa BBC iPlayer dostępna jest tylko w Wielkiej Brytanii
• RMVB: Maksymalna rozdzielczość do 720p, • Rhapsody
•

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Szybkość kompresji WMA: 8–320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 i 48 kHz
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

dla urządzeń przenośnych, wsparcie dla usług 
pobierania i subskrypcji plików muzycznych

Odtwarzanie wideo
• Wyjście wideo do telewizora: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Maksymalna rozdzielczość 720p, 

25 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji do 
4 Mb/s w przypadku plików AVI i MP4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Maksymalna rozdzielczość 
720p, 25 klatek/s, maksymalna szybkość transmisji 
do 4 Mb/s w przypadku plików AVI i MP4

25 klatek/s, prędkość przepływu danych do 2 Mb/s 
w przypadku plików RMVB

• WMV9: Maksymalna rozdzielczość do 720p, 
25 klatek/s, prędkość przepływu danych do 2 Mb/s 
w przypadku plików WMV

• Digital Rights Management: Obsługa formatu 
Windows Media DRM dla urządzeń przenośnych, 
wsparcie dla usług pobierania, subskrypcji i 
wypożyczania plików wideo.

Wymagania systemowe
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• System operacyjny komputera: Windows XP (z 
dodatkiem SP2)/ Vista/ 7

Oprogramowanie
• Philips Songbird

Partners
• 7digital
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