
 

 

Philips
Songbird Media Player

SA5SONGBRD
Ett enkelt program att upptäcka, 

spela upp, synkronisera.
Philips Songbird ger dig möjlighet att upptäcka och spela upp alla dina media, och smidigt 
synkronisera dem med din Philips GoGear. Med de intuitiva och kraftfulla 
musikhanteringsfunktionerna kan du upptäcka nya artister och musikstilar direkt i programmet.

Utmärkt ljudkvalitet
• FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
• Surround för filmer placerar dig mitt i handlingen
• Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet
• FLAC- och APE-codecfunktioner (förlustfria) för exakt ljudkvalitet

Kompletterar ditt liv
• 3,2 tums HVGA-färgskärm för suverän videounderhållning
• Fler innehållsalternativ med stöd för Audible och BBC iPlayer
• HDMI-utgång för att titta på HD-video (720p) på HDTV
• microSD-kortplats för utökad minneskapacitet
• FM-radio med RDS och 20 snabbval för fler musikalternativ

Enkel och intuitiv
• Pekskärmskontroll för smidig och intuitiv navigering
• Innovativt gränssnitt för avancerad och förenklad bläddring i bibliotek
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* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det 
operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Har funktioner för nedladdnings- och prenumerationstjänster som är 

kompatibla med WMA DRM10
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Från Philips
* BBC iPlayer-tjänsten är endast tillgänglig i Storbritannien
.mp4-behållare •
Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

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

för bärbara enheter. Funktioner för musiktjänster 
som nedladdning och prenumeration

Videouppspelning
• Video-/bildutgång till TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Upp till 720p upplösning, 25 b/s, 

bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-
behållare

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Upp till 720p upplösning, 
25 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och 

• RMVB: Upp till 720p upplösning, 25 b/s, 
bithastighet upp till 2 Mbit/s i .rmvb-behållare

• WMV9: Upp till 720p upplösning, 25 b/s, 
bithastighet upp till 2 Mbit/s i .wmv-behållare

• Digital Rights Management: Windows Media DRM 
för bärbara enheter. Funktioner för videotjänster 
som nedladdning, prenumeration och uthyrning.

Systemkrav
• Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade 

support-dokument, användarhandböcker, framtida 
programvara och uppgraderingar av 
datorprogramvara)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Programvara
• Philips Songbird

Partners
• 7 digital
• Rhapsody
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