
 

 

Philips
Songbird Media Player

SA5SONGBRD
Jednoduchý program na objavovanie, 

prehrávanie a synchronizáciu
Program Philips Songbird vám umožní objaviť a prehrať všetky vaše mediálne súbory a plynule ich 
zosynchronizovať s vaším prehrávačom Philips GoGear. Jeho intuitívne a výkonné funkcie 
pri správe hudby vám umožnia objaviť nových interpretov a štýly priamo v programe.

Vynikajúca kvalita zvuku
• Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
• Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja
• Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia
• Podpora bezstratových kodekov FLAC a APE pre precíznu kvalitu zvuku

Príjemne spestrí váš život
• 3,2" (8 cm) HVGA displej LCD pre vynikajúci zážitok z videa
• Možnosti ďalšieho obsahu, s podporou služieb Audible a BBC iPlayer
• Výstup HDMI na sledovanie videa vo vysokom rozlíšení (720p) na HDTV
• Zásuvka na karty microSD pre rozšírenú kapacitu pamäte
• Rádio FM s RDS/20 predvoľbami rozšíri vaše hudobné možnosti

Jednoduchý a intuitívny
• Dotykové ovládanie obrazovky pre plynulú a intuitívnu navigáciu
• Inovatívne používateľské rozhranie umožňuje pokročilé a zjednodušené prehľadávanie knižníc
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* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného 
systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.
* Podporuje služby na preberanie súborov a predplatené služby 

kompatibilné s WMA DRM10
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 

ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Od spoločnosti Philips
* Služba BBC iPlayer je dostupná len vo Veľkej Británii
• RMVB: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./s, dátový tok až •
Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 8 – 320 kb/s
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

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

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie hudobných súborov a predplatené 
hudobné služby

Prehrávanie videa
• Výstup videa/obrázkov na televízor: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./s, dátový 

tok až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a .mp4
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./

s, dátový tok až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a .mp4

2 Mb/s v kontajneroch .rmvb
• WMV9: Rozlíšenie až 720p, 25 sn./s, dátový tok až 

2 Mb/s v kontajneroch .wmv
• Digital Rights Management: Windows Media DRM 

pre prenosné zariadenia podporuje služby na 
preberanie súborov, predplatené služby a služby 
zapožičiavania videa.

Systémové požiadavky
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, príručkám, 
budúcemu firmvéru a softvérovým aktualizáciám 
PC)

• Operačný systém počítača: Windows XP (SP2)/
Vista/7

Softvér
• Philips Songbird: áno

Partneri
• 7digital: áno
• Rhapsody: áno
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