
 

 

Philips
Songbird Ortam Oynatıcı

SA5SONGBRD
Keşfetmek, oynatmak ve senkronize 

etmek için tek program.
Philips Songbird ile ortam dosyalarını keşfedin, oynatın ve Philips GoGear'ınız ile 
zahmetsizce senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni 
sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden keşfedin.

Mükemmel ses kalitesi
• MP3 müziğe hayat veren FullSound™
• Filmler için surround ses ile kendinizi hareketin içinde hissedin
• Ortam gürültüsünü en aza indirgeyen Ses Yalıtımlı kulaklık
• Net ses kalitesi için kayıpsız FLAC ve APE codec desteği

Yașamınızı tamamlar
• 3,2 inç HVGA LCD renkli ekranla mükemmel video keyfi
• Audible ve BBC iPlayer ile daha fazla içerik seçeneği
• HDMI çıkıșı ile HD (720p) görüntüleri HDTV'de izleyin
• Daha fazla hafıza kapasitesi için microSD kart yuvası
• Daha fazla müzik seçeneği için RDS özellikli ve 20 hafızalı FM radyo

Kolay ve sezgisel
• Hızlı ve sezgisel gezinme sağlayan dokunmatik ekran kontrolü
• Kitaplıklara gelișmiș ve basit șekilde gözatmak için yenilikçi kullanıcı arayüzü
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* Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft 
Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiș 
ticari markalardır.

* Gerçek aktarım hızı ișletim sisteminize ve yazılım 
konfigürasyonunuza göre değișebilir.

* 1 GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
* WMA DRM10 ile uyumlu yükleme ve abonelik hizmetlerini 

desteklemektedir
* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 

değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Philips'ten
* BBC iPlayer servisi, sadece İngiltere'dedir.
hızları •
Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• ID3 Etiket desteği: Șarkı adı, sanatçı, albüm
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 8kbps-320kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınabilir Cihazlar için 

Windows Media DRM ile müzik yükleme ve 
abonelik desteği

Video Oynatma
• TV'ye Video/ Fotoğraf çıkıșı: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: .avi ve .mp4 için 720p'ye kadar 

çözünürlük, 25 fps ve 4 Mbps'e kadar bit hızları
• MPEG4 AVC/H.264 HP: .avi ve .mp4 için 720p'ye 

kadar çözünürlük, 25 fps ve 4 Mbps'e kadar bit 

• RMVB: .rmvb için 720p'ye kadar çözünürlük, 25 fps 
ve 2 Mbps'e kadar bit hızları

• WMV9: .wmv için 720p'ye kadar çözünürlük, 25 fps 
ve 2 Mbps'e kadar bit hızları

• Dijital Haklar Yönetimi: Tașınır cihazlar için 
Windows Media DRM ile video yükleme, abonelik 
ve kiralama desteği

Sistem Gereksinimleri
• İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiș destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım yükseltmelerine erișim için)

• PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Yazılım
• Philips Songbird

İș ortakları
• 7digital
• Rhapsody
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