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SA5SONGBRD
Un program simplu de descoperit, 

redat şi sincronizat.
Philips Songbird vă permite să descoperiţi şi să redaţi toate materialele dvs. media şi să le 
sincronizaţi perfect cu Philips GoGear. Caracteristicile sale intuitive şi puternice de gestionare 
a muzicii vă permit să descoperiţi artişti şi stiluri de muzică noi direct în program.

Calitate audio superbă
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Surround pentru filme pentru a vă plasa în mijlocul acţiunii
• Căști Sound Isolation pentru a minimiza zgomotul din mediu
• Asistenţă codec fără pierderi FLAC și APE pentru o calitate exactă a sunetului

Vă completează viaţa
• Ecran color HVGA de 3,2" pentru imagini video excelente
• Mai multe posibilităţi de alegere a conţinutului cu suport Audible și BBC iPlayer
• Ieșire HDMI pentru a viziona imagini video de înaltă definiţie (720p) pe HDTV
• slot pentru card microSD pentru capacitate extinsă de memorie
• Radio FM cu 20 de presetări pt. mai multe opţiuni muzicale

Ușor și intuitiv
• Control ecran tactil pentru navigare ușoară si intuitivă
• UI inovator pentru navigare avansată și simplificată prin bibliotecă
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* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de 
operare și de configuraţia aplicaţiei software.

* 1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai 
redusă.

* Acceptă servicii de descărcare și abonare compatibile cu formatul 
WMA DRM10

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* De la Philips
* Serviciul BBC iPlayer este disponibil numai în Marea Britanie
de cadre/s, rate de biţi până la 4 Mbps în format .avi • Rhapsody
•

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 8 kbps-320 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri de muzică

Redare video
• Ieșire Video/Imagini la TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Până la rezoluţia 720 p, 25 de 

cadre/s, rate de biţi până la 4 Mbps în format .avi și 
.mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Până la rezoluţia 720 p, 25 

și .mp4
• RMVB: Până la rezoluţia 720 p, 25 de cadre/s, rate 

de biţi până la 2 Mbps în format .rmvb
• WMV9: Până la rezoluţia 720 p, 25 de cadre/s, rate 

de biţi până la 2 Mbps în format .wmv
• Managementul drepturilor digitale: Windows 

Media DRM pentru dispozitive portabile, acceptă 
descărcări de conţinut, abonamente și servicii de 
închirieri video.

Cerinţe sistem
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Software
• Philips Songbird

Parteneri
• 7digital
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