
 

 

Philips
Leitor de multimédia 
Songbird

SA5SONGBRD
Um programa simples para descobrir, 

reproduzir, sincronizar.
O Philips Songbird permite-lhe descobrir e reproduzir todos os seus conteúdos multimédia e 

sincronizá-los na perfeição com o seu Philips GoGear. As suas excelentes funcionalidades de gestão de 

música intuitivas permitem-lhe descobrir novos artistas e novos estilos de música directamente no 

programa.

Excelente qualidade de som
• FullSound™ para dar vida à sua música MP3
• Surround para filmes para o colocar no centro da acção
• Auscultadores com isolamento sonoro para minimizar o ruído ambiente
• Suporte de codecs FLAC & APE sem perdas para uma qualidade de som precisa

Complementa a sua vida
• Visor HVGA de 3,2” para um entretenimento fabuloso
• Mais opções de conteúdo graças à compatibilidade com Audible e BBC iPlayer
• Saída HDMI para ver vídeos da Alta Definição (720p) num HDTV
• Ranhura para cartão microSD para maior capacidade de memória
• Rádio FM com RDS e 20 predefinições para mais opções de música

Fácil e intuitivo
• Controlo por ecrã táctil para navegação fácil e intuitiva
• Interface do utilizador inovadora para navegação avançada e simplificada na biblioteca
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* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou 
marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e/ou em outros países.

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu 
sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será inferior.

* Suporta serviços de download e subscrição compatíveis com WMA 
DRM10

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* Da Philips
* O serviço BBC iPlayer só está disponível no Reino Unido
.mp4 •
Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 8 kbps-320 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

para dispositivos portáteis. Suporta serviços de 
transferência e subscrição de música

Reprodução de vídeo
• Saída de vídeo/ imagem para o televisor: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Resolução até 720p, 25 fps, taxas 

de bits até 4 Mbps em formatos .avi e .mp4
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Resolução até 720p, 25 

fps, taxas de bits até 4 Mbps em formatos .avi e 

• RMVB: Resolução até 720p, 25 fps, taxa de bits de 
2 Mbps em formato .rmvb

• WMV9: Resolução até 720p, 25 fps, taxa de bits de 
2 Mbps em formato .wmv

• Digital Rights Management: O Windows Media 
DRM para dispositivos portáteis suporta serviços 
de transferência, subscrição e aluguer de vídeo.

Requisitos do Sistema
• Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos 

de suporte actualizados, manuais, futuro firmware 
e actualizações de software)

• sistema operativo do PC: Windows XP (SP2)/ 
Vista/ 7

Software
• Philips Songbird

Parceiros
• 7digital
• Rhapsody
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