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Software-upgrade Geschiedenis 
 
De nieuwste software verbetert de onderstaande: 
OPMERKING: Elke release bevat alle oplossingen die in de eerdere versie. 
 
 
Versie 1.17.xxxx /Versie 2.19.xxxx:  

 Verbeteren van Internet radio station speelbaarheid, bijvoorbeeld net als Nederland 3FM, 3FM 

Alternative, 3FM Live, 3FM Mega Top 50, 3FM Serious Talent, Radio 1 en Radio 2, Radio Hamburg, 

The Voice, NRJ ... 

 Het oplossen van de gebruikersinterface hanteren: Alle zenders kunnen niet worden afgespeeld goed, 

zodra eventuele niet beschikbaar station is geselecteerd en speelde op "Favorite Station". 

 Het oplossen van de beperkte play-time bij het afspelen van de Deense internet radio stations, door 

te herstellen verbinding als gebroken link gevonden, bijv. zoals: DR P1, DR Rock ... 

 Op te lossen systeem hang-up tijdens het afspelen van bepaalde internet stations, door verbinding te 

herstellen als er onverwachte antwoord gevonden van kanaal, bijv. zoals: Toxic FM, NDR 1 

Niederachsen, NDR 2 en NDR Info, ... 

 Het verbeteren van de volumeregelaar gedrag om beter / meer fijninstelling voor lagere 

geluidsniveaus. 

 
Versie 1.15.xxxx /Versie 2.17.xxxx:  

 U kunt meer internetradiozenders, waaronder Deense zenders, ontvangen. 

 Er worden meer speciale tekens ondersteund voor WEP/WPA-sleutelcodering bij WiFi-

verbindingen. 

 Naar aanleiding van feedback van gebruikers hebben we ervoor gezorgd dat het volume bij lagere 

niveaus nauwkeuriger kan worden ingesteld. 

 Het standaardvolume waarnaar vanuit de energiebesparende modus of de stand-bymodus wordt 

overgeschakeld, is ingesteld op een comfortabeler niveau. 

 
Versie 1.14.xxxx /Versie 2.13.xxxx:  

 Bij overschakelen vanuit de energiebesparende modus of de stand-bymodus wordt een 

comfortabeler volumeniveau ingesteld. 

 De navigatie is verbeterd. 

 De stationverbindingsstatus wordt niet in het actieve stand-byscreen weergegeven wanneer er geen 

verbinding is. 

Versie 1.10.xxxx /Versie 2.12.xxxx:   
 De afspeelmogelijkheden voor internetradio zijn verbeterd. 

 Probleem met overslaan tijdens het afspelen van muziek vanaf de vaste schijf is opgelost. 

 Verbeterde WiFi-stabiliteit. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Dit product bevat OSS-componenten die krachtens de GPL-licentie versie 2 en LGPL-licentie versie 2.1 van 
GNU beschikbaar zijn gesteld. Ga naar www.p4c.philips.com en zoek daar de gebruiksintructies van uw 
product op voor de juridische voorwaarden en bepalingen. 
 
MCi500H met firmwareversie 1.xx.xxxx wordt altijd bijgewerkt naar een firmwareversie die met '1' begint. 
MCi500H met firmwareversie 2.xx.xxxx wordt altijd bijgewerkt naar een firmwareversie die met '2' begint. 
 
Ga naar www.streamiumcafe.com als u vragen of opmerkingen hebt 

http://www.streamiumcafe.com/

